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51 ------------------------------------------------------ )noitcudortnI(
51 ------------------------------------------------------ ) weivrevO( راتفگشیپ
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50 ---------

) tuobA siht launaM ( هرابرد ی نیا باتک
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0-5

57
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24 ---------------------------------------- ) stnemeriuqeRlareneG(  یاهزاین هیلوا5-2-2
2-2-2
24 -------- --------------------------------)csifticnepeSmeriuqeR ( یاهزاین صاخ
25

-----------------)-s-g-n-i-t-a-R-d-n-as-e-p-y-T-metsyS(  عاونا و هتسد یدنب یاه متسیس اه3-2-2
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20 ------------------------------------
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21 ----------------------------------------------------------------- ) Power Ratings
21 ----------------------- ) gnitaRrewoPybdnatS(  هجرد یدنب ناوت رد یاهروتارنژ یابدنتسا5-0-2
2-0-2
21 ---------------------------- )gnitaRrewoPemirP ( هجرد یدنب ناوت هاگتسد یاه میارپ
esaB daoL rewoP gnitaR (

)  هجرد یدنب ناوت رد هاگتسد یاه راب هیاپ ( هجرد یدنب ناوت موادم2-0-3

29--------------------------------------------------------------------------------------------- ) Continuous Power Rating((
29 -------------------------------------------------------- )gniziS( زیاس یدنب
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28 ------
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34

) snoitaredisnoCnoitacoL( تاظحلام یناکم

-----------)-s-n-o-i-ta-r-e-d-i-s-n-oC-n-o-i-t-a-c-o-Lr-oodtuO(  تاظحلام طوبرم هب ناکم یاه یجراخ5-0-2
2-0-2

35 ---------------33 ------------------

) snoitaredisnoCnoitacoLroodnI( تاظحلام طوبرم هب ناکم یاه یلخاد
) snoitaredisnoCnoitceleSleuF( تاظحلام طوبرم هب باختنا تخوس
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33 ---------------------------------------------------) leuFleseiD(  تخوس لزید2-7-2
5-7-2
30 ---------------------------------------------- ) leuFleseidoiB( تخوس لزیدویب
30 -------------------) saGlarutaN(  زاگ یعیبط3-7-2
31 --------------------------------------------) -s-aG-m-u-e-l-o-r-t-e-P-d-e-i-f-eu-q-i-L(GPL( ( ) (زاگ عیامGPL 0-7-2
31 -------------------------------------------------------- ) enilosaG(  لیئوزاگ1-7-2
0-7-2
31 -------) sleuFetutitsbuS( تخوس یاه نیزگیاج
30 -

--------------------------) -sn-o-i-t-a-redisnoClatnemnorivnE( تاظحلام یطیحم
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30 -------------------------------) tnemtaerTesioNdnaesioN(  ادص5-9-2
2-9-2
37 ---------------------------)-s-n-o-it-a-l-u-g-e-R-d-na-s-l-e-v-e-LesioN( حوطس ادص و نیناوق هطوبرم
37 ---------------)-s-n-o-i-t-a-lu-g-e-R-snoissimEtsuahxEenignE(  نیناوق طوبرم هب هیلخت زوزگا روتوم3-9-2
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37 ----------------------- ) snoitalugeRegarotSleuF(  نیناوق طوبرم هب هریخذ یزاس تخوس0-9-2
38 ----------------------------------------- )noitcetorPeriF (  تظافح رد ربارب قیرح1-9-2

-----)-l-ac-i-r-tc-e-lE--d-a-o-L-t-c-a-p-mI--n-O--ro-t-a-r-e-n-e-G-g-ni-z-i-S-(--------------03
) weivrevO( راتفگشیپ
03 ------------------------ ) sgnitaRytuDdnasnoitacilppA( اهدربراک و هجرد یدنب فیاظو
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2-3

03 ------------------ ) sgnitaRytuDteSrotareneG(  هجرد یدنب هفیظو هاگتسد یاه دلوم ورین5-2-3
2-2-3
03 -------------------- ) snoitacilppAlanoitpOdnadetadnaM( یاهدربراک یرابجا و یرایتخا
01 -----------

) sdaoLgnidnatsrednU( میهافم اهراب

3-3

-----) -s-t-n-e-m-er-i-u-q-e-R-g-n-i-t-r-a-t-S-d-n-a-gn-i-n-n-uRdaoL(  تامدقم تراتسا و ریز نتفرراب2-3-3
01 --------------5-3-3
00
) gnicneuqeSpetSdaoL( لصتم ندرک تازیهجت هب تروص هلپ یا
00 ------------------------------------------------ ) sepyTdaoL(  عاونا تازیهجت3-3-3
17 ----------------------------------------- ) scitsiretcarahCdaoL(  هصخاش یاه راب0-3-3

--------------------------------------- ) noitceleStnempiuqE(
02 ---------------------------------------------------------- ) weivrevO( رورم

5-0

02 ------------------------------------------------------ ) srotanretlA( مانید اه

2-0

20 ----------------------------------------------------------- )egatloV(  ژاتلو5-2-0
0-2-0
30
1

) sgnitaRdnanoitalusnI( قیاع یزاس و هجرد یدنب

0-2-2

) senilediuGlanoitiddA( تاحیضوت لمکم

0-2-3

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

-------------------------------)-s-n-o-i-t-c-e-n-noCdnasgnidniW( میس یشک اه و تلااصتا
70 ---------------------------)-n-o-itaticxEdnaslatnemadnuF(  لوصا هیاپ یا و یگتخیگنارب1-2-0
87 --------------------------------------------------------- ) senignE( اهروتوم
3-0
87 ---------------------------------------- ) sronrevoG(  هاگتسد لرتنک تعرس روتوم5-3-0
94 -------------------------------- ) smetsySgnitratSenignE(  متسیس یاه عورش روتوم2-3-0
09 ------------------------------------------------------- ) slortnoC( لرتنک اه

0-0

09 ------------------) desaB-yaleR(  هیاپ هلر یا5-0-0
09 --------------------)-d-e-s-a-B-)r-o-s-s-e-c-or-p-o-r-c-i-M(-c-i-n-o-r-tc-e-l-E-(-)-پ- هیاپ یکینورتکلا (زیر رگشزادر2-0-0
09 --------------------- ) scinortcelE”ytirohtuAlluF“( " یاهرازبا یکینورتکلا"رایتخا لماک3-0-0
79 -----------99 -99

) snoitpOlortnoC( هنیزگ یاه لرتنک

0-0-0

-----------------------)-s-n-o-i-t-pO-d-n-aseirosseccA( مزاول یکدی و هنیزگ اه

1-0

---------------------------) -s-ro-t-a-icnunnAdnaseitefaSlortnoC(  ینمیا و ملاعا لرتنک5-1-0
2-1-0

89 --------------------------)-srekaerBtiucriCeniL-niaM( عطق هدننک یاه رادم طخ یلصا
48 -----------------------------------------)- sregrahCyrettaBdnaseirettaB(  یرتاب اه و رژراش یاه یرتاب3-1-0
58 ------------------------ ) srelffuMdnasmetsyStsuahxE(  متسیس یاه زوزگا و شکادص0-1-0
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28 ---------------------------------------- ( seiponaC(sgnisuoH) ) ) ششوپ (نابیاس1-1-0
38 - (snoitarugifnoCgnitalitneVdnagnilooCevitanretlA) رکیپ یدنب یشیامرس و کنخ هدننک یبناج0-1-0
81 ----- ( smetsySecnanetniaMleveLliOgnitacirbuL)  متسیس یاه هگن یراد حطس نغور سیرگ0-1-7
18 (steSrotareneGrofseciveDgnitaeHybdnatS)  اهرازبا یشیامرگ یابدنتسا یارب هاگتسد یاه دلوم0-1-9
98 -------------------------------- ( sleseiD(sknaTleuF) ) ) نزخم یاه تخوس (لزید اه8-1-0
88 ----------------------- ( srotalosIsnoitarbiVgnitnuoM)  بصن هلوزیا هدننک یاه شزرل0-1-45
88 ---------------------------------- ( tnempiuqEgnihctiwSrewoP)  رازبا چیئوس ورین0-1-55
544 ------------------------------ ( sdeeNtnempiuqElanoitiddA)  یاهزاین رازبا یفاضا0-1-25

ngiseDlacirtcelE
542 --------------------------

(weivrevO) رورم
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542 --------------- (sngiseDmets-y-Sl-a-c-i-r-tc-e-l-E-l-a-ci-p-y-T-)-ا-ل-تک-ر-ی-ک-ی-ه-ا-ی--س-ی-س-حرط یاه جیار مت
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543 ---------------------------------------- (senilediuGlareneG)  ییامنهار یاه یلک5-2-1
8-2-1
9-2-1
7-2-1
1-2-1
0-2-1
3-2-1
2-2-1
3-1
548 ---------------------------------------------------- (stnemeriuqeR) همزلا اه
541
540
(snoitadnemmoceR) هیصوت اه

-------------------------(s-m-e-t-s-y-S-e-g-a-tl-o-V-w-o-L-l-a-c-i-p-yT-) متسیس یاه ژاتلو نییاپ لومعم
-----------(s-m-e-t-s-y-S-e-g-a-t-l-o-VhgiHromuideMlacipyT) متسیس یاه ژاتلو یداع ای یلااب جیار
552 ---------

(remrofsnarTrotareneGagnisoohC)باختنا لدبم دلوم

558 ----------------(s-r-o-t-a-re-n-e-G-l-el-l-a-raPsusrevelgniS) دلوم یاه یکت رد ربارب دلوم یاه یزاوم
523 -------(s-m-e-t-s-y-S-ytilitUdnarotareneGdenibmoC) متسیس یاه بیکرت هدش ی دلوم و یدربراک
520 -------------------------------------------- ( noitubirtsiDrewoP) شخپ ورین
528 ------------------------------------- ( snoitcennoClacirtcelE) تلااصتا یکیرتکلا
528 -------------------------

( lareneG) تایلک

2-3-1
5-3-1

534 ------------------- ( rota-r-e-n-e-G-t-a-sn-o-i-t-c-e-n-n-o-C-r-e-w-o-P-C-A-)-م-و-ل- د-د-ر-CA تلااصتا یورین
532 --( CA rewoP srotcudnoC ) CA  یاهاناسر یورین3-3-1
537 -----------------------------( -d-a-oLrotcaFrewoPgnidaeL)  راب لماع یورین یداه0-3-1
539 ------------------(-g-n-i-d-n-u-o-r-G-t-n-e-mpiuqEdnametsyS)  لاصتا هب نیمز متسیس و تاناکما1-3-1
502 --------------------------------- ( noitanidrooCevitceleS)  گنهامه یزاس یباختنا0-3-1
tnerrucrevOdnatluaF) تظفاحم رد ربارب یبارخ رادم و نایرج لااب اب هدافتسا زا هاگتسد یاه دلوم
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500 ---------------------------------------------------- ( Protection with Generator Sets
005 (rekaerBtiucriCrotareneGeniL-niaMagniziS)  هزادنا یریگ نایرج نکش رادم دلوم طخ یلصا1-0-5
507 ----508

( secruoSteSrotareneG) عبانم هاگتسد دلوم

2-0-1

-----------(-s-r-o-ta-r-e-n-e-G-fo-n-o-i-t-c-e-to-r-P-d-aolrevO)  تظفاحم رد ربارب راب هفاضا رد اهدلوم3-0-1

511--------------------- ( snoitacilppAllA,egatloVmuideM) طسوتم یمامت اهدربراک،  ژاتلو0-0-1
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519 ----------------------------- ( FoundationMechanical
and Mounting
Design
)
پایه گذاری و سوار کردن

noitarbiVdnagnitnuoMteSrotareneG)

5-0

 راوس ندرک هاگتسد دلوم و هلوزیا رگ یاه شزرل0-5-5
(noitalosI

90
2
4
8
15 -------------------------(-n-o-i-t-a-dn-u-o-F-g-n-it-a-l-o-s-I( -nno-oi-itt-aa-rd-bn-iuV-o)-F-لs-رn-oزi-شs-iس-vا-or-زP-)ی-پا-ای-هویز-ل-دته-ای-ر- هتیااکپ0-5-3

0
205 ------------------------------------- ( noitarbiV srotalosI )  هتلمووزیااقمزارسد ریباارهب هشلززلرزل0-5-1
005 ---------------------------------- ( ekauqhtکrنaتEلرecوnنaیtرsوiک
seشR شهاک یگدیشک میس )ی0-5-0
005 -------- ( rewoP dna lortnoC gniriW niartS feileR )

متسیس زوزگا

0-2

705 --------------------------------------------- ( tاsگuزaوhزxسEیmسeتtمsyمS تاکن یلک رد د)رو0-2 -5
705 ----------------- ( tsuahxE metsyS lareneG senilediuG )

 تابساحم متسیس زوزگا0-2-2

375 ----------------------------- (tsuahxE metsyS snoitaluclaC )
875 ------------------------------------------- ( enignE gnilooC )

کنخ ندرک روتوم

0-3

 همزلا اه0-3-5

875 --------------------------------------------------- (stnemeriuqeR) هیصوت اه0-3-2
395 ---------------------------------------------- ( snoitadnemmoceR)
 رورم0-3-3
395 --------------------------------------------------ک-ن-دن-ه-س-ر-ه(دwاeیivسrیeسvتO عاونا )م0-3-0
095 --------------------------- ( sepyT fo کgاnرiخlاoنoهCدsرmشeدtهsyتS متسیس یاه کنخ هدننک ی هی)بع0-3-1
7
29
85 --(-s-m-e-ts-y(SdgeniillppouoSC-dyerioltpcpauFSgynrioltocoaCFs-mneotNs)yS متسیس یاه کنخ یزاس هیبعت هدش ریغ هناخراک ی)ا0-3-0

452 ----------------------------------------------------- ( tnمaحlیoطoCخاهدونینکام)د
 عکافنتر0-3-9
7
252 -------------------------- ( edutitlA dna tneibmA erutarepmeT)

 کنخ یزاس مانید0-3-8

152 ---------------------------------------- ( rotanretlA gniسlاoزoC یگدولآ متسیس کنخ) ی0-3-45
152 --------------------------------- ( gnilooC metsyS gniluoF )
152 --------------------------------------------------- ( ytilibaecivreS)  تیلباق هدافتسا0-3-55

052 ----------------------------------------- ( eliboM snoitacilppA کیانهخدریبرزااکسراریوستو)م0-30--205
052 ------------------------------------------- ( enignE gnتiخlتoهoبC یاهروتایدار راوس )ر0-0-5
752 ------------------------------ ( detnuoM-dikS rotaidaR )

 روتایدار هار رود0-0-2

852 ------------------------------------------- ( etتoخmیلeهRنrوoعtaدiروdaرR متسیس روتایدار)ها0-0-3
322 ----------- ) noitareaeD epyT etomeR rotaidaR metsyS )
322 (pmuPtnalooCyrailixuAhtiwrotaidaRetomeR)  روتایدار هار رود زهجم هب درس هدننک ی یکدی0-0-0
9
12222(-s-r-o-t-a-id-a-R-e-t-o-m-e-R-g-n(ileotooCmeenRirgontEapiodoaLR-ihtilwuMt)oدHروllارeهWیتغاایدا)ر
یشاچهرو-خدایرزهاارس رروودتوزمهدجنمچههبروهدم
رکوتنای

0-0-1
0

822 -- ( snoitacilppArotaidaRetomeRrofsrotaidaR)  اهروتایدار یارب یاهدربراک یروتایدار هار رود0-0-7
032 ------ ( leuF gnilooC htiw etomeR srotaidaR )  کنخ یزاس تخوس طسوت روتایدار یاه هار رود0-0-9

٨

231 ------- ) snoitaluclaCgniziSepiPgnilooC(  تابساحم طوبرم هب هزادنا یریگ هلول ی درس هدننک0-0-8
239 ------------------------------------------------------- )noitalitneV( هیوهت

0-1

239 ------------------------------------------------------ ) weivrevO(  رورم یلک0-1-5
238 ------------------------------------------------------ ) weivrevO(  همزلا اه0-1-2
208 -----------------------------------------------) snoitadnemmoceR(  هیصوت اه0-1-3
204
-------

) stnemeriuqeR( نییعت تامازلا نایرج اوه

0-1-0

------------------) -s-n-oi-t-a-d-n-e-m-m-o-c-e-R(  تامازلا حرط یدورو و یجورخ هیوهت قاتا0-1-1
215 -------)
--gn-s
i-n-t
i-m-rn
-et-e
e-D-m
w-o-le
-f-rr
-iA- iuqeR ( یجورخ/ هبساحم ی هیحان ی نایرج رثوم یدورو0-1-0
212 ------) senilediuGngiseDteltuOdnatelnI(  هیصوت ییاه رد دروم یحارط یدورو و یجورخ حرط0-1-7
212 -----

)emvoitoaRgt
eNeSrotareneGehtnierusserP ( راشف یفنم رد قاتا هاگتسد دلوم

0-1-9

) noitalitneVesacknarCenignE( هیوهت ی لیم گنل روتوم

0-1-8

210 ---------210 ---------------------------

) noitcirtseRwolfriA( تیدودحم نایرج اوه

0-1-45

217------------)-s-t-e-S-r-o-t-ar-e-n-e-G-e-lp-i-t-l-u-M-gn-i-t-a-litneV(  هیوهت یزاس هاگتسد یاه دلوم هناگدنچ0-1-55
217------------------------------------------ ) noitarepOrevuoL(  درکلمع هچیرد0-1-25
218 -----------218

) sllaWgnikcolB( یاهراوید لئاح

0-1-35

---------------)-n-o-it-a-r-t-li-F-r-i-An-o-i-t-a-li-tneV(  رتلیف ندرک یاوه هیوهت یزاس0-1-05

204 ------------------------- ) erutarepmeTtneibmAdnaedutitlA(  یامد عافترا و طیحم0-1-15
204-----------------------) noitacifireVmetsyS(  یسراو متسیس0-1-05
201----------------------------------------) -senilediuGlareneG(  ییامنهار یاه یلک0-1-75
205
------------------------------------)-s-n-oitaluclaCwolFriA(  تابساحم نایرج اوه0-1-95
200----------------)-s-m-e-ts-y-S-n-o-i-ta-l-i-t-n-e-Vf-o-g-nitseTdleiF(  شیامزآ یلمع متسیس یاه هیوهت0-1-85
200----------------- ) noitalitneVrotaidaRdetnuoM-dikS(  هیوهت ی روتایدار راوس رب هتخت0-1-42
gnitalitneV taeH regnahcxE ro etomeR ( یاهدربراک لاقتنا هدنهد هیوهت یزاس ای روتایدار زا هار رود

274

0-1-52

rotaidaR snoitacilppA

275 --------) -n-oi-t-a-l-u-c-l-a-Cw-o-l-F-r-i-A-g-n-i-ta-l-i-t-n-e-V-e-lp-m-a-x-E-(-ت-ه-و-ی- ه-ه-و-ا-ی-ج-ر-ی-ا-ن-ی
--م- هنومن ی هبسا)ح0-1-22
272 ------)ylppuSleuF ( هریخذ ی تخوس
0-0
272 -------------------------------------)-y-l-p-p-u-S-l-e-uFleseiD(  هریخذ ی تخوس یلزید0-0-5
278 ------------------------------------ ) gnipiPleuFleseiD(  هلول یشک تخوس یلزید0-0-2
295 ------------------------------------ )ek
san
B-ba
uSTleuF (  نزخم تخوس ریز هیاپ0-0-3
295 -----------------------------------

) sknaTyaD( نزخم یاه زور

0-0-0

292 --------------------------------------) -y-l-p-pu-S-l-e-u-F-suoesaG(  هریخذ ی تخوس زاگ0-0-1
293 -------------------------------------) ytilauQleuFsuoesaG(  تیفیک تخوس یزاگ0-0-0
297 -----------------) -n-gi-s-e-D-m-e-t-s-y-S-l-e-u-Ft-e-S-r-otareneG(  یحارط متسیس تخوس هاگتسد دلوم0-0-7
297 ---------------------------- )entgiSiseDmetsySleuF (  یحارط متسیس تخوس هقطنم0-0-9
482 )erusserPleuFsnoitaluclaCmetsySleuFsuoesaG( راشف تخوس تابساحم متسیس تخوس یزاگ0-0-8

٩

782 ------ (gnicudeR esioN ni rotareneG teS snoitacilppA) شلهعااکداصدص رد یاهدربراک هاگتسد دلوم
 م0-7
0-5
7
782 --------------------------------------------- ( ehT ecneicS مfوoلeدsدiسoتN یادص ها)گ0-7-2
543 -------------------------------------- ( rotareسnاeزGهteزاS شeد
siهoN شهاک یادص هداتس)رف0-7-3
243 ----------- ( gnicudeR erutcurtS - dettimsnarT esioN )

 شهاک یادص ییاوه0-7-0

2
343 ------(-d-n-u-o-S-d-e-t-a-un-e-t-t-A-s-e-ru-s-o-l-c-nE--s-ei-p-on(agCn(i))c)
udسeاRیeبnا
roنb(rصiد
Aا
esیiدoه
Nنا
)اصکزهودزگ
هظدفرحکملمیعارهیشگهاد0-7-1
0

1
043 -----------------------------( -t-s-ua-hx(EnroeictnceeltioSrePcenraiFm)roسfوrزePتظفاحم رد ربارب شتآ)ی
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 ۱معرفی ()noitcudortnI

 ۱-۱پیشگفتار ( ) Overview
جهان روز به روز به انرژی الکتریکی وابسته تر می شود .منابع نیروی الکتریکی تقریباً برای تمام دستگاه ها حیاتی هستند و
یک منبع الکتریکی قابل اعتماد برای اماکن و تجهیزاتی رو به رشد امروزه ضروری است .اماکنی همانند ساختمان های

نیازمند انرژی الکتریکی  ۲۴ساعته در هفت روز هفته بدون قطعی هستند.
ازدیاد مداوم کامپیوتر در پردازش داده ها ،کنترل پروسه ها ،سیستم های حمایتی حیاتی و ارتباطات جهانی که همگی نیاز به
جریان الکتریکی لاینقطع دارند به این نیاز روز افزون دامن می زند.
علاوه بر ضرورت قابل اعتماد بودن انگیزهای اقتصادی فراینده ای نیز ضرورت نصب مولدهای انرژی ثابت را ایجاب می
کند .در نتیجه شاهد نصب شدن دستگاه های مولد انرژی در ساختمان های جدید و نیز به روز کردن تجهیزات می باشیم.

این مولدها برق اضطراری را در شرایط قطعی برق تأمین کرده و نیز در صورتی که قوانین محلی منطقه اجازه دهند باعث
کاهش هزینه ی برق خواهند شد.
به دلیل نقش پر اهمیت شان مولدهای الکتریکی باید شخصی سازی شده و به شیوه ای به کار بروند که انرژی الکتریکی را

به میزان کیفیت و کمیت مورد نیاز تامین کنند.
تامین انرژی الکتریکی برای جوامعی که قابلیت دسترسی به شبکه ی برق سراسری را ندارند و نیز سایت هایی که به دلایلی
در برحه ای از زمان دسترسی به این شبکه را ندارند امروزه به جای یک امر تجملی تبدیل به یک ضرورت شده است.

0n-Siteر چه که باشد قابل اعتماد بودن تجهیزات
هدف از استفاده از نیروی برق در سایت (ژنراتور ثابت) reWODه
ژانراتور و هزینه ی تولید نیرو از نخستین دغدغه های مصرف کنندگان است .هدف از این کتاب راهنمایی کردن طراحان
سیستم در انتخاب تجهیزات مناسب برای تأسیسات مشخصی و طراحی تأسیسات به گونه ای است که نیازهای سیستم را

برآورده

کند.

 ۱-۲درباره ی این کتاب ( ) About this Manual
این کتاب به بحث در مورد مشخصات و کاربردهای دیزلی ژنراتورهای احتراق جرقه ای ثابت ،خنک شونده با مایع می پردازد.

این کتاب شامل هفت فصل اصلی :طراحی اولیه ،تأثیر بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور ،انتخاب تجهیزات ،طراحی
الکتریکی ،طراحی مکانیکی و ضمایم می باشد.
فصل طراحی اولیه به بحث در مورد الزامات اولیه برای یک پروژه ی دستگاه مولد برق می پردازد .نیازهای تجهیزاتی و

تأسیساتی بر طبق دلایل نیاز به ژنراتور و کاربرد مورد نظر آن متفاوت است .در هنگام طراحی تأسیسات یک دستگاه مولد
برق بازبینی و فهم درست این دلایل به عنوان نقطه ی آغازی در طراحی و انتخاب تجهیزات مفید است.

فصل تاثیر بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور به بحث در مورد انواع مختلف بار الکتریکی ویژگی هایشان و تأثیرشان در
سایزبندی دستگاه مولد برق ،عملکرد و انتخاب تجهیزات می پردازد و همچنین شامل موضوع مفاهیم بار می باشد.
فصلی انتخاب تجهیزات به بحث در مورد اجزای اصلی یک دستگاه مولد برق و تجهیزات مرتبط ،عملکردها و ارتباط متقابل

آن ها و معیارهای انتخابشان می پردازد .همچنین به طور مفصل به ویژگی های کاربردی ،معیارهای انتخاب و تجهیزات
اختیاری مورد نیاز می پردازد.

طراحی الکتریکی شامل مباحثی در طراحی تأسیسات ژنراتور و سیستم های الکتریکی مرتبط ،وجه مشترکشان با تأسیسات و
نیز بارها و موضوعات مرتبط با محافظت از ژنراتور می باشد .طراحی الکتریکی سیستم ژنراتورهای ثابت برای عملکرد

مناسب سیستم و قابلیت اعتماد آن حیاتی است.
طراحی مکانیکی شامل مباحثی در طراحی مکانیکی دستگاه مولد برق و سیستم های مکانیکی مرتبط و وجه مشترکشان و یا

تأسیسات می باشد .طراحی مکانیکی سیستمهای مولد برق ثابت برای عملکرد مناسب سیستم و قابل اعتماد بودنش
ضروری است .موضوعات این بخش شامل فونداسیون و پایه ،سیستم های اگزوز ،سیستم های خنک کاری ،تهویه ،سیستم

بخش ضمایم شامل موضوعات مفید متعددی از جمله نگاهی کلی به  GenSiZeمی باشد.
این کتاب نحوه ی استفاده از ژنراتورهای ثابت را توضیح می دهد .این کتاب کاربرد ژنراتورهای ثابت را برای مقاصدی که

نیاز به ژنراتورهای متحرک هست که عموماً برای این نوع مقاصد تولید نشده اند توضیح نمی دهد .شرکت کامینز CPG
هیچگونه استفاده متحرک از محصولات خود را مگر در مواردی که به صورت خاصی برای این مقاصد تهیه و تست شده اند
را توصیه نمی کند .در صورت تمایلی توزیع کنندگان و یا مشتریان شرکت کامینز برای استفاده از ژنراتوزهای ثابت در مقاصد

متحرک دیگر ،این عمل باید پس از آنالیزهای گسترده ،آزمایشات و گفتگو با مصرف کننده ی نهایی و با در نظر گرفتن
محدودیت ها در طراحی ،استفاده و عمر مفید ژنراتور انجام شود .به این دلیل که شرکت کامینز ویژگی های محصولاتش را

در مواجهه با شرایط متحرک تایید نمی کند این تصمیم با مسئولیت و رضایت خود مشتری گرفته می شود .مشتری ها در
قبال طراحی و عملکرد تأسیسات خود مسئول هستند.

) (Related
 ۱-۳منوال های مرتبط و کاربرد های آن ها Application Manuals
تأسیسات هر دستگاه مولد برق نیاز به تجهیزاتی برای انتقال نیرو دارد که عبارتند از سوئیچ های انتقال و یا جعبه تقسیم
موازی .سیستم مناسب برای کار و به کار بردن صحیح آن برای عملکرد ایمن و مطمئن ضروری است .کتاب پیش رو جنبه
های مرتبط با سیستم های برق اضطراری و استندبای را مورد بحث قرار می دهد .به این دلیل که کتاب پیش رو تصمیاتی
را که در مراحل اولیه ی پروسه ی طراحی گرفته می شوند را نیز در بر دارد این مراحل باید همگام با مراحل این کتاب مورد
بازنگری قرار گیرد.

کتابچه ی راهنمای ( T-O11سیستم های انتقال نیروی اتوماتیک)  -بسیاری از سیستم ها از چند منبع نیرو برای افزایش
ضریب اطمینان سیستم نیروی الکتریکی استفاده می کنند .این منابع شامل سرویس های تأمین برق اصلی و سرویس های
مولد جریان برق برای مواقع بحران می شوند .کتابچه ی  T-O11انواع متفاوتی از سیستمهای انتقال نیروی قابل

دسترسی و چگونگی استفاده از آن ها را توضیح می دهد .توجه دقیق به سیستم های سوئیچ نیرو در ابتدای یک پروژه طراح
را قادر به انتخاب با صرفه ترین و مطمئن ترین نوع سرویسی برای تجهیزات می سازد.

کتابچه ی راهنمای (61O-Tجعبه تقسیم موازی)  -تجهیزات موازی باعث می شود دو یا چند دستگاه مولد نیرو با
همدیگر همانند یک مجموعه ی بزرگتر عمل کنند .این عمل از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است به ویژه هنگامی که بار

کلی از  1000 KWبیشتر باشد.

تصمیم در مورد موازی کردن دستگاه ها باید در مراحل اولیه گرفته شود .مخصوصاً اگر فاکتور فضای مورد نیاز و طرح توسعه
از فاکتورهای تأثیرگذار باشند.
کتابچه ی راهنمای ( - T-O30مولدهای نیروی خنک شونده ی با مایع)  -تجهیزات مولد نیرو برق اضطراری را در موارد
قطعی تامین می کنند و باعث کاهش هزینه ی برق در مناطقی که سیاستهای محلی اجازه می دهند می شود .به دلیل
نقش با اهمیت شان مولدهای نیرو باید دارای ویژگی ها و کاربردهایی باشند به گونه ای که توانایی تأمین نیروی الکتریی را
با کیفیت و میزان مورد نیاز داشته .T-O30دنشاب اطلاعات مورد نیاز را به طراحان سیستم و تجهیزات در انتخاب تجهیزات
متناسب با یک کاربرد خاصی می دهد.

 ۱ -۴امنیت ) (Safety
امنیت باید از موضوعات ابتدایی مورد توجه مهندسین باشد .امنیت دو جنبه دارد:
عملکرد ایمن خود دستگاه و ملحقاتش و عملکرد قابل اعتماد سیستم .عملکرد قابل اعتماد سیستم به امنیت مرتبط است زیرا

تجهیزاتی که بر زندگی و مرگ افراد تأثیرگذار هستند (همانند سیستم های کنترل علایم حیاتی در بیمارستان ،چراغهای
باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون های حریق در آمریکای شمالی ،مرکزی و اروپا به بخش مرجع تکنیکال مراجعه
کنید .استانداردها و قوانین این مرجع مرتبا در حال به روز شدن می باشد و همواره نیاز به بازبینی مداوم دارد .پیروی از تمام
قوانین کاربردی وظیفه ی مهندس طراح تجهیزات می باشد .ابتدائا از پیروی از تمام قوانین محلی و دولتی اطمینان حاصل

نکته :با وجود اینکه اطلاعات موجود در این کتاب و کتاب های مشابه دقیق و مفید هستند ،اما جایگزین

تشخیص حرفه ای یک مهندس طراح با تجربه نمی شوند .مصرف کننده شخصاً باید تشخیص دهد
که آیا سیستم اضطراری /استندبادی انتخاب شده مطابق نیازهایش هست یا نه.

١٩

 ۲طراحی اولیه ( ) Preliminary Design

 ۲-۱پیشگفتار ( ) Overview
در طراحی تأسیسات برای یک دستگاه مولد برق باید تجهیزات و تأسیسات را مد نظر قرار داد .این تجهیزات بنابر دلایل نیاز
به دستگاه ژنراتور تولید برق و استفاده ی مورد نظر آن دستگاه متغیرند.
بازبینی و فهم این دلایل نقطه ی شروع مناسبی برای طراحی سیستم و انتخاب تجهیزات می باشد.

 ۲-۲پیشنی نیازهای نیرو ( ) Power Requirements

) (General
 ۲-۲-۱نیازهای اولیه Requirements

نیاز به تولید برق اضطراری و استندبای معمولاً توسط نصب اجباری دستگاه
تولید نیروی برق برآورده می شود تا یا ملزومات (پیش نیازهای) قانونی ساختمان اجرا شود و یا ریسک های اقتصادی منوط
به قطع برق از بین برود.
نصب اجباری برق اضطراری و استندبای از قوانین ساختمانی فدرال یا قوانین حکومتی تبعیت می کند .توجیه نصب دستگاه
های مولد بر طبق این قوانین ،جلوگیری از خطرهای جانی برای ساکنین می باشد .ضرورت نصب داوطلبانه ی دستگاه های
استندبای برای مقاصد اقتصادی و یا به دلیل از ترس از دست دادن سرویس ها ،دادهها و یا سایر داراییهای با ارزشی
توجیه می شود.

نصب داوطلبانه و اجباری معمولاً به دلیل کاهش هزینه های استفاده از شبکه ی برق رسانی می باشد.
)Specific
 ۲-۲-۲نیازهای خاصی ( stnemeriuqeR
بسیاری از مصارف خاصی نیاز به نصب مولد جریان برق دارند ،بعضی از این مصارف عبارتند از :روشنایی :روشنایی چراغ های
خروجی در موارد تخلیه ی اضطراری ساختمان ،علایم خروجی نورانی ،چراغ های امنیتی ،روسنایی اتاق عمل ،چراغ های
گرم کن ،روشنایی ماشین بالابر ،روشنایی اتاق ژنراتور و غیره.
کنترل نیرو :کنترل نیرو برای دیگ های بخار ،کمپرسورهای هوا ،و تجهیزات دیگری که عملکردهای حساسی دارند.
حمل و نقلی :بالابرهای مورد استفاده آتش نشانی.
سیستم های مکانیکی :فن های کنترل دود و فشار و سیستم تخلیه ی فاضلاب و غیره...

گرمایشی :گرمایشی در پروسه های حساسی
سرمادهی :بانک های خون ،نگهداری مواد غذایی و غیره...

تولید :تأمین نیرو در پروسه های حساسی در آزمایشگاه

ها و پرودسه

های تولید دارو

و ۰۰۰

تهویه ی فضا :خنک سازی در اتاق تجهیزات کامپیوتر ،سرمادهی و گرمایش برای افراد آسیب پذیر ،تهویه ی فضاهای پر
خطر ،تخلیه ی آلاینده ها یا آلودگی های بیولوژیکی و ...

پردازش داده ها :سیستم های  UPSو خنک کننده برای جلوگیری از دست دادن داده ها ،از دست دادن حافظه و نقصی در
برنامه.
سیستم های مراقبتی حیاتی :بیمارستان ها ،اتاق های پرستاری ،و تجهیزات مراقبتی دیگر

سیستم های ارتباطی :سرویس های تلفن اورژانس ،پلیس ،آتش نشانی و غیره.

) (SyStem
 ۲-۲-۳انواع و دسته بندی های سیستم ها TypeS and RatingS
سیستمهای تولید نیروی در سایت توسط نوع و دسته بندی تجهیزات تولید کننده طبقه بندی می شوند .تجهیزات تولید
کننده به استندبای ،ثابت و مداوم (کانینیوس) دسته بندی می شوند .تعریف این دسته بندی ها برای درک اینکه چه هنگام از
این تجهیزات استفاده می شود مهم است .لطفاً به راهنمای دسته بندی ها در ادامه مراجعه کنید .نوع سیستم تولید کننده ی
جریان

در

سایت و دسته ی مناسب برای استفاده بر طبق کاربرد مشخصی می شود .جدول  ۲در صفحه ی  ۳۶و توضیحات

زیر را ببینید.

)
(Emergency
 ۲-۲-۴سیستم های اضطراری SmetsyS

سیستم های اضطراری معمولاً برای امنیت جامعه مورد نیاز است و نصب آن توسط قانون اجباری است .این سیستم ها
عموماً برای تأمین نیرو و روشنایی برای مدت کوتاه بوده و سه هدف را دنبال می کنند :تخلیه ی ایمن ساختمان ها ،سیستم
های مراقبتی حیاتی بیمارستان ها و تجهیزات حساس برای افراد آسیب پذیر ،تجهیزات و سیستم های حساس ارتباطی،

معمولاً الزامات قانونی حداقل بار مورد نیاز تجهیزات را مشخص می کند.

۲۱

)
(Legally-Required
 ۲-۲-۴-۱سیستم های استند بای قانوناً مورد نیاز (اجباری) ybdnatS
نصب اینگونه سیستم ها جهت حفظ امنیت مردم اجباراً توسط قانون انجام می شود.
مقصود اینگونه سیستم ها عموماً تأمین نیرو و روشنایی برای مدتی کوتاه در مکان هایی است که نیاز به جلوگیری از خطر یا
تسهیل عملیات مقابله با آتش می باشد.

معمولاً الزامات قانونی حداقل بار مورد نیاز تجهیزات را مشخص می کند.
) (Optional
 ۲-۲-۴-۲سیستم های استاندبای اختیاری Standby

اینگونه سیستم ها معمولاً در مکان هایی نصب می شود که امنیت مردم در مخاطره نیست اما قطع شدن برق سبب آسیب
های اقتصادی یا بازده ،وقفه در یک پروسه ی حساس ،دردسر یا زحمت می شود .اینگونه سیستم ها معمولاً در مراکز داده،
مزارع ،ساختمان های صنعتی یا تجاری ،یا ساختمان های مسکونی نصب می شوند .مالک سیستم اجازه ی انتخاب بار
سیستم را دارد.

در اینگونه مصارف علاوه بر مولدهای جریان برق استندبای جهت تأمین برق در مواقع قطعی گهگاه از سیستم های تولید
برقی ثابت

نیز استفاده

همایی

شود.

)(Prime
 ۲-۲-۴-۳پرایم پاور rewoP
تأسیسات پرایم پاور از مولدهای در سایت (ثابت) در نبود خطوط انتقال الکتریسیته استفاده می کند عموماً در محل هایی که
خطوط انتقال قابل دسترسی نیستند .یک سیستم پرایم پاور ساده حداقل از دو دستگاه مولد نیروی برق و یک سوئیچ انتقال
برای جابه جایی زیر بار رفتن دستگاه ها استفاده می کند .یکی از دستگاه ها دائماً زیر بار است و دیگری به عنوان دستگاه
جایگزین در صورت نقصی یا تعمیر و نگهداری استفاده می شود.
یک زمان سنج تغییر دهنده درون سوئیچ انتقال ،ژنراتور زیر بار را در فاصله های زمانی از پیش تعیین شده تغییر می دهد.

) (peak
 ۲-۲-۴-۴کاهشی اوج مصرف Shaving
تأسیسات کاهش اوج مصرف از مولدهای در سایت (ثابت) برای کاهش استفاده از جریان الکتریسیته با هدف کاهش هزینه
های انرژی الکتریکی بهره می برد .سیستم های کاهش اوج مصرف برای استارت و کار کردن در زمان های مقتضی نیاز به
یک کنترل کننده دارد ،هدف این سیستم ها برطرف کردن نیاز مصرف کننده در زمان اوج مصرف است .مولدهایی که برای
اهداف استندبای نصب می شوند نیز همچنین ممکن است برای کاهش اوج مصرف به کار روند.

۲۲

) (rate
 ۲-۲-۴-۵کاهش بهای انرژی Curtailment
تأسیساتی که در جهت کاهش بهای انرژی کار می کنند از مولدهای در سایت (ثابت) مطابق با توافقات انجام شده در مورد
نرخ بهای انرژی الکتریکی با شبکه ی برق رسانی کابلی استفاده می کنند .در جهت مبادله ی انرژی ،مصرف کننده توافق

میزان نباید از زمان مشخصی در سال تجاوز کند .تأسیسات استندبای نیز گهگاه برای این مقاصد استفاده می شوند.

 ۲-۲-۴-۶تأسیسات تولید نیروی دائمی ) (Continuousbaseload
تأسیسات تولید نیروی دائمی از مولدهای در سایت (ثابت) برای تولید میزان ثابتی از نیرو ( )wkعمدتاً از طریق ارتباط
متقابل با شبکه ی برق رسانی کابلی استفاده می کنند .اینگونه تأسیسات معمولاً تحت مالکیت یا کنترل شبکه ی برق
رسانی کابلی عمل می کنند.

) (CO
 ۲-۲-۴-۷تولید نیروی مشارکتی - Generation
در تولید نیروی مشارکتی اغلب از تأسیسات تولید نیروی دائمی استفاده می شود .به بیان ساده تولید نیروی مشارکتی استفاده
کردن از هر دو تولید نیروی مستقیم و گرمای تلف شده برای جایگزینی انرژی تامین شده توسط شبکه ی برق رسانی کابلی

است .گرمای تلف شده گرفته می شود و یا مستقیماً استفاده می شود و یا تبدیل به الکتریسیته می شود.
جدول شماره  -۱دسته بندی و انواع سیستم
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شکل  -۱نمودار یک خطی یک سیستم توزیع الکتریکی متداول

 ۲-۳نمودار یک خطی ( ) The One-Line Diagram
یک نمودار سیستم الکتریکی یک خطی عنصر مهمی برای درک کردن سیستم و ترتیب اتصالات است .این نمودار به ویژه

می تواند برای انتقال دادن اطلاعات مربوطه در زمان برنامه ریزی ،نصب ،استارت (شروع به کار دستگاه) و سرویسی کردن
دستگاه ضروری و حیاتی باشد.
اینگونه نمودارها اجزای اصلی همانند ژنراتورها ،تجهیزات انتقال نیرو  ،رله های محافظ ،حفاظت در برابر جریان بیش از حد
و شمای کلی اتصالات را به تصویر می کشند.
نمودار یک خطی باید در اولین فرصت ممکن در طول پروسه ی برنامه ریزی برای پروژه آماده شود تا به طراحی سیستم
کمک کند .شکل  ۱در صفحه ی  ۲۴نمونه ی متداولی از نمودار یک خطی از یک سیستم تولید نیروی ابتدایی است.
۲۶

 ۲-۴راهنمایی هایی برای دسته بندی (میزان) نیرو در دستگاه مولد برق
)( Guidelines for Generator Set Power Ratings
دسته بندی های نیرو برای مولدهای جریان برق توسط سازنده ی مطابق با استاندارد  SO 8528انتشار می یابند .این
دسته بندی ها حداکثر شرایط بار مجاز در یک دستگاه مولد نیرو را مشخص می کنند .در صورتی که ژنراتور بر طبق این
دسته بندی ها مورد استفاده قرار گیرد عملکرد و عمر (زمان بین تعمیرات (اورهال ها)) قابل قبولی خواهد داشت .برای به

دست آوردن دمای نرمال و احتراق مناسب سوخت مهم است که دستگاه مولد برق با حداقل بار قابل قبول برای سیستم کار
کند .شرکت کامینز توصیه می کند که دستگاه مولد برق با حداقل  ۳۰٪از توان نامی اش کار کند.

شکلی  ۵صفحه  ۲۸سطوح بار  (etCو  P3و  )2P,1Pو زمانی را در سطوح بار  (etCو  T3و  T2و  )1Tقابل قبولی تحت دسته
بندی های مختلف نشان می دهد.

) (Standby
 ۲-۴-۱درجه بندی توان (میزان نیرو) در ژنراتورهای استند بای Power Rating
دسته بندی نیرو در ژنراتورهای استندبای برای تجهیزات تولید نیروی اضطراری در مواردی که نیرو برای زمانی مشخصی از

قطع برق تأمین می شود استفاده می شود .این گونه ژنراتورها توانایی کارکرد اورلود مداوم را ندارند.
این دسته بندی برای تجهیزاتی که توسط یک منبع قابل اعتماد نیرودهی می شوند کاربرد دارد.
این دسته بندی کاربرد دارد برای بارهای متغیر با ضریب بار متوسط  ۷۰درصد در  ۲۴ساعت و درجه بندی استندبای برای
حداکثر  ۲۰۰ساعت کار کرد .در هر سال در تجهیزاتی که عملکرد دستگاه از  ۲۰۰ساعت در سال تجاوز کند از درجه بندی
های پرایم پاور باید استفاده گردد.
درجه بندی

استند بای تنها برای موارد اضطراری

و در دستگاه

های استندبای که ژنراتور به عنوان پشتیبان نیروی برقی کابلی

استفاده می شود کاربرد دارد.
هیچگونه عملکرد موازی مداوم در این درجه بندی ها مجاز نیست .برای تجهیزاتی که نیاز به عملکرد موازی و مداوم دارند

استفاده از درجه بندی های پرایم پاور یا بار پایه ( )daOLeSaBتوصیه می گردد.

)
Prime
gn
Power
 ۲-۴-۲درجه بندی توان دستگاه های پرایم ( itaR
درجه بندی پرایم پاور برای تأمین نیروی الکتریکی در نبود نیروی الکتریکی کابلی کاربرد دارد.
میزان ساعت مجاز کار کرد .در سال برای تجهیزات بار متغیر نامحدود است اما برای تجهیزات بار ثابت همانگونه که در

پایین توضیح داده شده محدود می باشد (مطابق استاندارد )OSI 8528

ح۲

 ۲-۴-۲-۱توان دستگاه های پرایم با زمان کارکرد نامحدود
)(Unlimited Running Time Prime Power
دستاههای پرایم پاور برای زیر بار بودن در سال برای ساعت های نامحدود با بار متغیر قابل استفاده است .تجهیزاتی که نیاز
به هر گونه عملکرد موازی با بار ثابت دارند تابع محدودیت زمان کارکرد می باشند .در تجهیزات با بار متغیر میانگین ضریب
بار نباید از  ۷۰درصد درجه بندی (میزان) پرایم پاور تجاوز کند.
۲-۴ -۲ - ۲

توان دستگاه های پرایم با زمان کار کرد

محدود

) (Power Limited Running Time Prime
پرایم پاور برای ساعت کارکرد محدودی در سال در تجهیزات بار ثابت همانند موارد وقفه ،قطع بار ،کاهش مصرف و
کارکردهای (تجهیزات) دیگری که شامل عملکرد موازی می باشند قابل استفاده است.
زمان کارکرد کلی در پرایم پاورهای با زمان کارکرد محدود نباید از  ۵۰۰ساعت در سال تجاوز کند .هر گونه تجهیزی که نیاز

به عملکرد ژنراتور بیش از  ۵۰۰ساعت در سال را دارد باید از ژنراتور (daOLeSaBبار پایه) استفاده کند.
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شکل  .۵قدرت بار الکتریکی اصلی

 ۲-۴-۳درجه بندی توان در دستگاه های بیسی لود (بار پایه) (درجه بندی توان مداوم)
)) (Base Load Power Rating (Continuous Power Rating
درجه بندی توان دستگاه های بیس لود برای تامین توان مداوم و کارکرد دستگاه با توان  ۱۰۰٪در طول مدت نامحدود قابل
استفاده است.

دستگاه ها در این درجه بندی توانایی کار کرد با بار بیش از حد (اورلود) به مدت طولانی را ندارند .ژنراتورهای بیسی لود به
صورت موازی با منابع نیروی کاملی با میزان بار ثابت برای زمان طولانی عمل می کنند.

 ۲-۵سایز بندی ()gniziS
ضروری است که جدولی از میزان بار مورد نیاز در اسرع وقت جهت برآورد میزان بودجه ی پروژه تهیه شود .اگر میزان بار
تمامی دستگاه ها در ابتدا در پروژه مشخصی نباشد می توان بارها را تا زمانی که اطلاعات دقیق تر به دست آید تخمین زد.
بار موتورهای بزرگ( UPS ،منابع تولید نیروی مداوم) ها( VDF ،درایو فرکانسی متغیر)ها ،پمپ های آتش نشانی و
تجهیزات تصویربرداری تشخیص پزشکی تأثیر قابل توجهی در سایزبندی ژنراتور دارند و باید به دقت بررسی شوند.
مشخصات دقیق عملکرد گذرا ،شیب ولتاژ و فرکانسی و زمان های ریکاوری ،در طی استارت موتور و پذیرش قطع بار نیز

تأثیر قابل توجهی در سایزبندی دارند .فصل  ۳در صفحه  ۴۳در این منوال که مربوط به محاسبات سایزبندی و انواع
اطلاعات مورد نیاز برای گونه های مختلف تجهیزات می باشد را ببینید.

\۲/

برای تخمین های اولیه یک حساب سرانگشتی محتاطانه کفایت می کند:
O

موتورها  ۱/۲ -اسب بخار در کیلووات.

• (منبع تغذیه برای وقفه)  UPS-٪۴۰بزرگتر برای  ()۱و  ۶پالس ،یا  ۱۵٪بزرگتر برای  ۶پالسی با فیلتر ورودی و
 ۱۲پالسی .SPU
• (درایو فرکانسی متغیر)  ٪۱۰۰ - VFDبزرگتر ،در صورتی که پهنای باند مدوله سازی شده باشد  ۴۰٪بزرگتر،

هنگام زیر بار بردن ژنراتور ،تقسیم بارها به مراحل مجزا یا بلوک های بار می تواند تأثیر مطلوبی در سایر ژنراتور مورد نیاز
داشته باشد .استفاده از سوئیچ های انتقال متعدد یا ابزارهای دیگر (رله های تأخیری PLC ،و غیره )...ضروری است تا اجازه
دهد ولتاژ و فرکانسی ژنراتور بین مراحل ثابت شود.

بر طبق بار کل (معمولا بالاتر از  ،)۰۰۵ KWموازی کردن ژنراتورها سودمند خواهد بود.

اگر چه عملاً ممکن می باشد اما معمولاً از لحاظ اقتصادی معقول نیست که هنگامی که بار کل  ۳۰۰KWیا کمتر است
ژنراتورها را موازی کنیم.

)(Location
 ۲-۶ملاحظات مکانی snoitaredisnoC
یکی از اولین تصمیمات طراحی مشخص کردن این موضوع است که آیا مکان ژنراتور درون ساختمان است و یا خارج از
ساختمان و در یک پناهگاه یا محفظه می باشد.
هزینه های کلی و راحتی نصب سیستم تولید نیرو بستگی مستقیم به چارچوب کلی موقعیت و مکان فیزیکی تمام اجزای
سیستم اعم از ژنراتور ،مخازن سوخت ،داکتهای تهویه و دودکش ها و لوازم دیگر دارد.
برای مکان های داخلی و خارجی به مسائل زیر توجه نمائید:
•

حمل و نقلی ژنراتور

•

موقعیت و مکان تابلوی برق و سوئیچ های انتقال

•

مدارهای تقسیم برای گرم کننده ی موتور ،شارژ باتری و غیره

• امنیت در برابر سیل ،آتش ،یخ زدگی و خرابکاری
•

جلوگیری از نشت تصادفی سوخت و یا مایعات خنک کننده

• احتمال آسیب همزمان به سرویس های اضطراری و نرمال
• دسترسی آسان جهت تعمیر و نگهداری و یا بازرسی های احتمالی
•

دسترسی و فضای مناسب جهت تعمیرات اساسی همانند اورهال یا تعویضی قطعات

• دسترسی به (منبع نیرو)  IOadbankجهت تست در صورت نیاز به تعمیرات ،آزمایشات دقیق و یا کد (.)edOC
۲۹

)
(Outdoor
snoi
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 ۲-۶-۱ملاحظات مربوط به مکان های خارجی taredisnoC
صدای منتشر شده در محیط  -ممکن است نیاز به سپرهای (موانع) صوتی باشد .به علاوه افزایش فاصله بین
ژنراتور و مناطق حساس به اصوات مزاحم باعث کاهش دریافت اینگونه اصوات می شود .محفظه های صوتی

(آکوستیک) اغلب قابل استفاده و در دسترس هستند و ممکن است مورد نیاز باشند برای برآورده کردن انتظارات
مشتریان و با رعایت ایین نامه های محلی مربوط به ایجاد اصوات مزاحم.
ممکن است محغظه های محافظت در برابر شرایط جوی همانگونه که از نامشان پیداست برای محافظت از
ژنراتورها در برابر شرایط نامساعد جوی مورد نیاز باشد که علاوه بر این دیزل ژنراتور را در خود جای داده و باعث
زیبایی ظاهری نیز می شوند.
استارت و پذیرش بار در طول بازه ی مشخصی از زمان در دمای محیطی پایین نیز ممکن است مسئله ساز باشد.

سیستم های اضطراری همانگونه که توسط قوانین ( )SedOCمشخص شده نیاز دارند که دمای محیطی اطراف
ژنراتور در سطح پایین نگه داشته شود.

")4
نمونه های این کدها  NFPA110است که نیاز دارد تا حداقل دمای محیطی اطراف ژنراتور )CF"04
" )01باشد .برآورده کردن
باشد و کد  CSA 282که نیاز دارد تا این دمای حداقل محیطی )CF"05
ضروریات مربوط به دمای پایین توسط یک محفظه ی چسبیده به ژنراتور غیر ممکن یا بسیار دشوار است .به

همین دلیل نیاز به یک محفظه ی عایق در برابر صدا و نیز احتمالاً گرما می باشد .محفظه ای که تنها برای مقاصد
صوتی تهیه شده شامل مواد عایق در برابر صداست اما ممکن است مشکل دما را برطرف نکند .پکیج های محفظه
ی عایق در برابر صدا ،دودکشی و گرم کننده ها در صورت نیاز ،قابل استفاده و در دسترسی هستند.
سیستمهای گرمایشی کمکی متعددی ممکن است مورد نیاز باشد برای استارت و یا بهبود پذیرش بار حتی اگر
کاربرد ژنراتور برای موارد اضطراری نباشد .ممکن است گرم کننده هایی برای باطری ،موتور و یا حتی روغن مورد
نیاز باشد .برای اطلاعات دقیق تر به بخشی  ۸-۵-۴در صفحه ی  ۹۵مراجعه کنید.
گرمایشی و بهبود وضعیت سوخت:

در دمای محیطی پایین سوخت دیزل ممکن است جریان مناسب نداشته باشد ،ابری شود  (CPنقطه ی ابر در یک

مایع دمایی است که در آن ذرات جامد حل شده در مایع دیگر محلول نیستند) ،و یا فیلتر هوا پمپ ها را مسدود
نمایند .سوخت های مخلوط برای رفع این مشکل استفاده می شوند اما گرمایشی سوخت ممکن است برای عملکرد
مطمئن مورد نیاز باشد.
نمک موجود در هوا در مناطق ساحلی ممکن است سبب خوردگی فلز در ژنراتورها ،مخازن سوخت و پایه های
حایلی که در محوطه های خارجی نصب شده اند شود .استفاده از محافظ های الومینیومی مانع از خوردگی و سبب

افزایش مقاومت تجهیزات در مناطق ساحلی با فاصله ی تا  ۶۰مایل از آبهای شور می شود.

دسترسی برای سرویس در مورد تعمیرات اساسی ،تعویض قطعات (مثلاً رادیاتور یا آلترناتور) و یا اورهال در طراحی
محفظه و محل قرارگیری ژنراتور باید مد نظر قرار گیرد.

• اگر انجام این تعیمرات اساسی به دلیل ساعات کارکرد بالای دستگاه باشد ،آنگاه دسترسی اهمیت بیشتری می یابد
و باید دقت بیشتری در زمینه ای طراحی انجام داد .که شامل در پوشی ها ،دیوارهای قابل جداسازی از محفظه ،فضا
و تجهیزات لازم در ساختمانی در نزدیکی دیزلی ژنراتور برای اورهال می باشد.
• فنسی های امنیتی و موانع دید.
•

دود اگزوز باید به سمت دیگری از ورودی های ساختمان و دستگاه های تهویه هدایت شود.

•

رینگ یا الکترود برق گیر ممکن است مورد نیاز باشد برای هر سیستم.

•

حفاظت در برابر رعد و برقی

)(Indoor
snoLocation
 ۲-۶-۲ملاحظات مربوط به مکان های داخلی itaredisnoC
•

اتاق اختصاص داده شده  -برای سیستم های تولید نیروی اضطراری :طبق قوانینی مشخصی اتاق ژنراتور تنها باید

به همین منظور اختصاص داده شود .همچنین باید به تأثیر جریان هوای مربوط به تهویه بر روی تجهیزات دیگر در
همین اتاق همانند تجهیزات گرمایشی ساختمان توجه شود.

 میزان محافظت در برابر حریق  -قوانین به صورت مشخصی حداقل  ۱یا  ۲ساعت مقاومت در برابر آتشسوزی را توصیه می کنند  -با مقامات محلی جهت تهیه ی ملزومات مورد نیاز مشورت کنید.

• فضای کاری  -فضای کار در اطراف تجهیزات الکتریکی معمولاً توسط قوانین خاصی مشخص شده است .در عمل
حداقل باید فاصله ی  ۳فوت  (۱متر) یا خالی در اطراف هر ژنراتور باشد .آلترناتور باید بدون جابجایی کل دستگاه
یا اجزایش قابل تعویضی باشد .همچنین قابلیت دسترسی برای تعمیرات اساسی (همانند اورهال یا تعویض قطعات
همانند رادیاتور) باید وجود داشته باشد.
•

انواع سیستم های خنک کاری  -توصیه می شود از رادیاتور تهیه شده توسط کارخانه استفاده شود  .پروانه ی
رادیاتور می تواند در اتاق تولید فشار منفی بالایی کند .بنابراین درهای دسترسی به دستگاه باید به سمت داخلی باز
شوند یا بادگیر باشند تا در هنگام کار کردن پروانه قابل باز شدن باشند .برای اطلاعات بیشتر بخشی  ۳-۶صفحه
 ۱۷۹را ببینید.

• تهویه نیاز به حجم بالایی از هوا دارد .یک طراحی بهینه ی اتاق ،هوای ورودی را مستقیماً از خارج گرفته و در
جهت دیوار مقابل مستقیما به خارج از اتاق هدایت می کند .ممکن است به پروانه های تهویه اضافی به عنوان
یکی از تجهیزات اختیاری در ژنراتورهایی که دارای مبادله کننده ی گرما یا رادیاتورهای دور از دستگاه ژنراتور می
باشند نیاز باشد.
•

دود موتور  -خروجی دود اگزوز باید در حد مقدور بالا باشد تا از بادهای شایع در اطراف ساختمان مصون باشد و
نیز به سمت مخالف هوای مکشی ورودی تهویه و نیز ورودی های ساختمان هدایت شود.

• ذخیره ی سوخت و لوله کشی  -آیین نامه ها و مقررات محلی شیوه های ذخیره ی سوخت در داخل ساختمان را
مشخصی می کنند و محدودیت هایی برای میزان ذخیره سوخت وضع می کنند .در این زمینه با فروشنده ی محلی
ژنراتور کامینز تماس گرفته یا از مقامات محلی اطلاع کسب کنید .برای پر کردن مجدد مخزن سوخت باید
دسترسی های لازم در نظر گرفته شود .بخش سوخت در پایین را ببینید.
۳۱

•

توصیه می شود که در سیستم توزیع الکتریکی منبع نیروی موقتی تدارک دیده شود.

•

مکان درون ساختمان باید اجازه ی تحویل اولیه ی دستگاه ،نصب و سرویسی و تعمیرات بعدی را بدهد .مکان
مناسب برای ژنراتور در داخل ساختمان با توجه به ملاحظات بالا باید بر روی زمینی در نزدیکی پارکینگ یا
دسترسی جاده ای یا یک رمپ سرباز باشد.

•

دقت کنید که تجهیزات سنگین ممکن است نیاز به جابجایی یا تعمیرات اساسی داشته باشند .همچنین تهیه و
تحویل سوخت ،روغن و غیره را در نظر بگیرید.

•

سیستم سوخت رسانی اغلب به همراه مخازن سوخت پمپ ها و خطوط انتقال و غیره طراحی می گردند اما تعویضی
روانکارهای صنعتی و خنک کننده ها ممکن است دشوار شود اگر مواد ذکر شده درون بشکه تحویل شود.

•

تجهیزات نصب شده روی سقف  -نیاز به ملاحظات ساختاری دارند .لرزش و ذخیره  /تحویل سوخت در اینگونه
تجهیزاتی ممکن است مشکل ساز شوند.

•

مکان های درونی عموما نیاز به اتاق اختصاص داده شده ای دارند که ضد حریق باشد.

• تأمین جریان هوا برای اتاق داخلی ممکن است مشکل باشد .خفه کننده های آتش در داکت های اتاق های داخلی

عموماً مجاز نیستند .اتاق ها دارای دو دیوارهای خارجی روبروی هم هستند که جریان هوای ورودی از روی ژنراتور
عبور کرده و پس از برخورد با رادیاتور در انتهای مقابل اتاق از محوطه تخلیه می شود.

• تأسیسات ژنراتور اغلب باید شرابط آب و هوایی مختلفی را تجربه کنند .اگر چه ژنراتورها طوری طراحی شده اند که
در شرایط مختلف آب و هوایی عملکرد بهینه ای داشته باشند ملاحظات خاصی را برای شرایط بد جوی باید در
نظر گرفت.

) (Coastal
 ۲-۶-۲-۱محیط های ساحلی Environment
• نمک موجود در هوا و میعان به دلیل رطوبت بالا نیاز به توجه و دقت بیشتری دارد.

• گرم کننده های آلترناتور در محیطهای مرطوب ضروری است .لازم به تذکر است که کار گرم کننده های آلترناتور
دور نگه داشتن رطوبت از آلترناتور است و تنها وظیفه شان تنها تامین هوای خنک نیست.
O

جلوگیری از انباشته شدن آب در اطراف ژنراتور ضروری

O

عملکرد مطمئن و عمر ژنراتور ضروری است.
لطفاً به بخشی  ۱-۳-۲-۴در صفحه ی  ۶۳مراجعه کنید.

است.

طراحی تجهیزات منحرف کننده انباشت آب برای

)
(Arid/Dusty
 ۲-۶-۲-۲محیط های خشک و غبار آلود setamilC
•

اتاق ژنراتور باید در مقابل شن و گرد و خاک محافظت شود .گرد و خاک و ذرات شن تهدیدی برای عملکرد و
نگهداری ژنراتور محسوب می گردند .اقدامات احتیاطی همانند فیلترهای غربالی گری برای هوای سیستم تهویه

 ""Sandکه علتش وجود ذرات شان موجود در هوای
توصیه می گردد .این عمل مانع از تأثیر سند بلاست tsalb
عبوری از روی ژنراتور و رادیاتور است می گردد .لازم به ذکر است که چنین فیلترهایی باعث محدودیت هایی در
میزان جریان هوا می گردد و به همین جهت به منافذ بزرگتری برای جریان هوای ورودی و خروجی نیاز می باشد.
۳۲

محدودیت های کلی ،که شامل فیلترها هم می شود ،باید پایین تر از سطح کلی محدودیت ها که در اطلاعات
تکنیکی دستگاه ذکر شده باشد .بخشی  ۱۰-۵-۶در صفحه ی  ۲۵۴را ببینید.
در صورت نصب فیلتر بر روی سیستم های تهویه سیستم ای برای تشخیصی فیلترهای مسدود شده و مانیتور کردن
شرایط باید موجود باشد .نشانگرهای افت فشار را برای این منظور می توان بر روی سیستم تهویه نصب کرد .راه
حل های دیگر نیز قابل قبول می باشد.
فاصله و تعداد تیغه های رادیاتور در محیطهای پر گرد و غبار مهم می باشد .تعداد زیاد تیغه در هر اینچ برای
هوای پر گرد و غبار و دارای شن و ماسه غیر قابل قبول است .ذرات شن و ماسه به راحتی در رادیاتورهای با

فضای کم بین تیغه ها گیر کرده و باعث تأثیر منفی بر عملکرد رادیاتور می شود .فاصله ی بیشتر بین تیغه ها به
ذرات شن و گرد و غبار اجازه می دهد تا بدون به دام افتادن عبور کنند.
سیستم باید طوری طراحی شود که قابلیت  ۱۱۵٪خنک کاری برای جبران افت عملکرد را دارا باشد .پس از تمیز

کردن بر طبق توصیه ی سازنده باید  ۱۰۰٪ظرفیت رادیاتورها قابل استفاده شود ،این امر به ویژه در محیطهای با
گرد و خاک و غبار زیاد اهمیت دارد.

 ۲-۶-۲-۳ارتفاع ( ) Altitude
ارتفاع بالا سبب کاهش چگالی هوا می شود .این چگالی کم تر باعث کاهش عملکرد موتور آلترناتور ،سیستم خنک
کاری و غیره  ...می شود.

آلترناتورهای با ولتای متوسط یا بالا ممکن است محدودیت استفاده تا ارتفاع خاصی برای جلوگیری از تخلیه ی
کرونا داشته باشند.
برای اطلاع بیشتر از شرایط در محل نصب دستگاه خود با توزیع کننده ی محلی شرکت کامینز تماس بگیرید.
۲-۷

)(Fuel
snSelection
ملاحظات مربوط به انتخاب سوخت oitaredisnoC

انتخاب گاز طبیعی ،دیزل یا  LPGدر سایزبندی و قابل استفاده بودن ژنراتور تأثیر می گذارد.

)
(DieSel
 ۲-۷-۱سوخت دیزل leuF
سوخت دیزلی برای تجهیزات استند بای و اضطراری توصیه می گردد .استاندارد  ASTMD975 NO.2-Dدر
رتبه بندی سوخت دیزل برای عملکرد خوب استارت و افزایش طول عمر موتور توصیه می گردد.
ذخیره سازی سوخت در سایت باید فراهم گردد ولی در هر حال مخزن ذخیره ی سوخت نباید بیش از اندازه بزرگ

باشد .سوخت دیزل حداکثر تا  ۲سال در مخزن دوام می آورد بنابراین مخزن باید براساس گردش سوخت بر طبق
جدول زمان بندی و آزمایش سوخت در طی این مدت سایزبندی شود .ممکن است نیاز به افزودن میکروب کش
باشد در صورتی که گردش سوخت پایین است و یا شرایط رطوبتی بالا سبب رشد میکروب های سوخت می شود.

میکروب های موجود در سوخت می توانند سبب مسدود شدن فیلتر سوخت و یا آسیب موتور شوند.

۳۳

• شرایط آب و هوایی سرد  -از استاندارد سوخت  Eremium NO.I-Dباید مورد استفاده قرار گیرد در هنگامی
که دمای محیطی زیر دمای انجماد می باشد .گرم کردن سوخت ممکن است ضروری باشد .برای جلوگیری از

مسدود شدن فیلترهای سوخت در دماهای زیر نقطه ی ابر سوخت .تقریباً  )-6"F"02)Cبرای استاندارد .NO
 D-2و  )-62" )C *51- Fبرای استاندارد NO.1-D
•

ممکن است شرایط تخلیه قابل استفاده باشد .بخشی  ۸-۲در صفحه  ۳۶را ببینید.

)
(Biodiesel
 ۲-۷-۲سوخت بیودیزل leuF
•

سوخت بیودیزلی از انواع منابع مختلف مثل روغن گیاهان ،چربی حیوانات و روغن های خوراکی تولید می شود .به

همه ی این سوخت ها اسید متیل استرهای چرب  FAMEمی گویند .هنگامی که در موتورهای دیزلی استفاده می

شوند دود ،توان و هزینه ی سوخت کاهش پیدا می کند .با وجود کاهش دود تأثیر استفاده این نوع سوخت در
انتشار آلاینده های دیگر متفاوت است و سبب کاهش بعضی آلاینده ها و در مقابل افزایش بعضی آلاینده های
دیگر می شود.سوخت بیودیزل یک سوخت جایگزین است بدین معنی که عملکرد و سطح آلاینده های موتور در
هنگام استفاده از این سوخت تضمین نمی گردد.

• مخلوط حداکثر  ۵٪حجم سوخت بیودیزل با سوخت دیزلی با کیفیت سبب مشکلات اساسی نمی شود .در صورتی
که این میزان بالاتر از  ۵٪باشد می توان انتظار مشکلات جدی را داشت .شرکت کامینز استفاده از مخلوط سوخت

بیودیزل را تایید و یا رد نمی کند .برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت کامینز مشورت نمائید.

)
(Natural
 ۲-۷-۳گاز طبیعی saG
•

برای اکثر سایت ها نیاز به ذخیره سوخت در  -سایت نمی باشد.

•

گاز طبیعی در صورت در دسترس بودن و دارا بودن جریان و فشار مناسب انتخابی با صرفه ی اقتصادی
است.

• یک مخزن سوخت  Gبا حمایتی برای موارد اضطراری می باشد.

• گاز طبیعی در دستگاه های خاصی قابل استفاده است .در هر حال آنالیز سوخت و مشاوره با سازنده ی
موتور برای تعیین کاهش احتمالی توان یا آسیب به موتور به دلیل احتراق ضعیف ،بد سوزی به دلیل
احتراق انفجاری و یا خوردگی ضروری است.

• احتراق انفجاری و آسیب به موتور ممکن است به دلیل افزودن موقتی بوتان برای حفظ فشار خطا باشد.
موتورهای گاز طبیعی نیاز به گاز تمیز ،خشک و با کیفیت برای تولید نیرو و اطمینان از طول عمر مفید
موتور دارند.
•

پایداری فرکانسی ژنراتورهای احتراق جرقه ای به خوبی ژنراتورهای دیزل نیست .پایداری فرکانسی مناسب

در هنگام تولید نیروی مداوم  UPSاهمیت دارد.

• شرایط آب و هوایی سرد  -در دماهای محیطی زیر  )-7 C)20"Fموتورهای احتراق جرقه ای نسبت

به موتورهای دیزل معمولاً راحت تر استارت شده و سریع تر زیر بار می روند.
ع۳

تذکر :شرکت کامینز پاور لوله کشی گاز طبیعی با فشار بالا را به درون ساختمان توصیه نمی کند.

] یا بیشتر)
(۳۴KPa
giSP۵

)
(LPG
)
(Liquefied
s
Petroleum
( LPG ۲-۷-۴گاز مایع) aG
• دسترسی محلی به  LPGقبل از انتخاب ژنراتور  LPGباید مورد بررسی قرار گیرد.

• ذخیره ی سوخت در سایت باید تأمین گردد LPG .را می توان به صورت نامحدود ذخیره کرد.
•

پایداری فرکانسی موتورهای احتراق جرقه ای به خوبی موتورهای دیزلی ژنراتور نیست .این مسأله در هنگام تولید

* شرایط آب و هوایی سرد  -یا مخزن ذخیره ی GPرآباید طوری سایزبندی شود که میزان تبخیر مورد نیاز را در
پایین ترین شرایط دمای محیطی محتمل بدهد و یا هیتر تبخیر کننده باید تهیه شود.

تذکر :شرکت کامینز پاور لوله کشی کردن  LPGفشار بالا  (۲۰PSig[۱۳۸Kpaیا بیشتر) چه به صورت مایع یا گاز را به
درون ساختمان توصیه نمی کند.

 ۲-۷-۵گازوئیل ) (Gasoline
سوخت گازوئیلی به دلیل فراریت و زمان مجاز نگهداری برای ژنراتورهای
استندبای ثابت مناسب نیست.

)
(Substitute
 ۲-۷-۶سوخت های جایگزین sleuF
به طور کلی موتورهای دیزلی امکان کار کردن با سوخت های جایگزین دیگر به شرط دارا بودن روانکاری مناسب را در

هنگامی که تأمین سوخت با استاندارد  NO2-Dموقتاً امکان پذیر نباشد را داراست .استفاده از سوختهای جایگزین
ممکن است بر روی پوشش گارانتی عملکرد موتور و تخلیه تاثیر بگذارد .سوخت های جایگزین زیر عموما در محدوده های
توصیه شده قابل قبول می باشند.

• سوخت دیزلی  D-1و D-3

• سوخت روغن ( NO2سوخت گرمایشی)
( 1-Jetسوخت جت تجاری)
• سوخت توربین هواپیما درجه ی  Jet Aو A
• سوخت های توربین های گازی غیر از ،امیپاوه درجه های NO.1 GT
• درجه های  .ON l-Kو  NO.2-Kاز کروزین (نفت سفید)

9

NO ,2 GT

)(Environmental
 ۲-۸ملاحظات محیطی snoitaredisnoC
مطالب زیر در رابطه با اندازه گیری مسائل محیطی مرتبط با صدا ،تخلیه ی اگزوز و ذخیره ی سوخت می باشد .برای کسب
اطلاعات بیشتر به فصلی  ۶صفحه ی  ۱۵۸مراجعه کنید.

)
(Noise
tn
and
em
Noise
 ۲-۸-۱صدا taerT

رفع صداهای مزاحم در صورت مورد نیاز بودن باید در طراحی اولیه مد نظر قرار گیرد .عموماً شیوه های رفع صدای مزاحم
هزینه های قابل توجه ای نیاز دارد و فضای مورد نیاز برای تأسیسات را افزایش می دهد .یک سیستم ژنراتور منابع ایجاد
صدای بسیاری دارد که شامل فن های خنک کننده صدای موتور ،و صدای اگزوز می شود .برای رفع مؤثر صداهای مزاحم
تمامی این منابع تولید صدا باید مد نظر قرار گیرند .در اکثر موارد شیوه ی توصیه شده برای رفع این صداها هدایت صدا به

سمتی است که افراد آن را نمی شنوند .استفاده از مافلر (صدا خفه کن) به تنهایی ممکن است در یک موقعیت مکانی
مشخصی منجر به کاهش صداهای مزاحم نشود .به دلیل ماهیت صدا که در جهت های مختلف پخش می شود ،موقعیت

جهت و فاصله ی ژنراتور نسبت به لاین ها و مکان هایی که صدا ژنراتور در آن ها مزاحم محسوب می شود باید مورد توجه
قرار گیرد.

جدول شماره  - ۲لول ها (سطوح) صدا
2.7

البتها
CONTINUOU | CONTINUOUS
NIGHTTIME

PEAK

PEAK

NOISEZONTES

DAYTIME |NIGHTTME | SDAYTIME

)DB(A

)DB(A

)DB(A

)DB(A
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)
(Noise
snLevels
oitand
 ۲-۸-۲سطوح صدا و قوانین مربوطه alugeR
در آمریکای شمالی ،قوانین ایالتی و محلی حداکثر سطوح صدا برای مناطق مختلف را مشخص می کند
جدول  ۲در صفحه ی  ۳۶بعضی قوانین مربوط به سطح صدا را نشان می دهد.

برای تطبیق با این قوانین نیاز به آگاهی از سطح صدای محیط و نیز سطح صدای تولید شده توسط ژنراتور در حالت زیر بار
بودنی کاملی در ان محیط می باشد.

قوانین مربوط به سطح صدا همچنین برای محافظت از شنوایی کارگران می باشد .افرادی که در اتاق های ژنراتور کار می
کنند باید در هنگام کار کردن ژنراتور از محافظ گوشی استفاده کنند.

)
(Engine
sn
Exhaust
oit
Emissions
 ۲-۸-۳قوانین مربوط به تخلیه ی اگزوز موتور alugeR
ژنراتورها فارغ از موارد مصرف ممکن است بر طبق قوانین محلی یا ملی تحت شرایط قوانین مربوط به تخلیه ی اگزوز قرار
گیرند .جهت مطابقت با این قوانین اغلب نیاز به کسب مجوزهای خاصی می باشد.
بعضی مناطق خاصی ممکن است شرایط ویژه ای در استفاده از موتورهای گاز سوز و یا تخلیه ی گازهای اگزوز داشته باشند.

حتماً در مرحله ی طراحی این قوانین را چک کنید.
شکل  ۶در صفحه ی  ۳۸قوانین تخلیه ی اگزوز  EAPرا برای تجهیزات غیر جاده ای نشان می دهد .لطفاً توجه کنید که
این ارقام ماکزیمم محدود  ۵بوده و براساسی یک

تست ۵

سیکلی اندازه گیری

شده اند

و

نمایانگر گازهای خروجی

در

تمامی

سطوح بار نیستند .برای آگاهی از میزان گاز خروجی دستگاه تحت بارهای  ۷۵٪ ۲۵٪۵۰٪و  ۱۰۰٪با توزیع کننده تماسی
بگیرید .همچنین توجه کنید که مقادیر گاز خروجی از اگزوز بر طبق شرایط سایت همانند دما ،رطوبت ،کیفیت سوخت و غیره
متغیر است .فاکتورهای اصلاحی مرتبط ممکن است برای پیش بینی گازهای خروجی مورد نیاز باشد.

)(Fuel
SnStorage
 ۲-۸-۴قوانین مربوط به ذخیره سازی سوخت oitalugeR

اند کنترل می شود :حفاظت های محیطی و حفاظت در برابر حریق به دلیل وجود این قوانین (ملزم شدن به اجرا و یا معاونت

از اجرای این قوانین در مناطق مختلف متفاوت است) ضروری است که از الزامات محلی آگاه شوید.
در آمریکای شمالی ،قوانین حفاظت محیطی معمولا در هر دو سطح فدرال و ایالتی وجود دارد .قوانین متفاوتی برای مخازن
ذخیره سوخت در بالا و زیر سطح زمین وجود دارد.
این قوانین شامل طراحی ،استانداردهای ساخت ،ثبت ،تست مخزن و تشخیص نشتی می شود .و همچنین شامل بودجه های

مالی تأمین خسارت و جلوگیری از ریخته شدن سوخت در طبیعت می گردد .به صورت کلی معافیت از این قوانین در ۲
صورت به مخازات سوخت بالا و زیر سطح زمین اعطا می گردد )۱ .ظرفیت مخزن ذخیره  ۱۳۲۰گالن  (۵۰۰لیتر) و یا کمتر

۳۷

) سوخت در تأسیسات مصرف شود (بدون۳ .( لیتر) نداشته باشد۲۵۰  گالن۶۶۰ ) هیچکدام از مخازن ظرفیتی بیش از۲ .باشد
)مصرف در مخازن باقی نماند
=م

28
Requirements in blackaresameasnonroad;requirements in redareunique for stationary
NOxINMHCICOIPM(g/kW-hr)

(NOx+NMHC) ICOIPM(g/kW-hr) [Conversion:(g/kW-hr)x0.7457 = g/bhp-hr]
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 و۶۰ /۴۰۲۴  و۶۰ /۵۰۲۴(  برای موتورهای استیشنری استانداردهایEPA CINSPS : ۶ شکل
)۱۰۲۴/۰۶  و۶۰/۴۲۰۲

حتی هنگامی که تأسیسات از رعایت این قوانین معاف می شود باید توجه کرد که مخارج پاکسازی ممکن است بسیار بالا

. سرریز سوخت و غیره می باشند،باشد حتی برای مقادیر پایین ریخته شدن سوخت در طبیعت که معمولاً به دلیل نشتی
گرایش عمده در ذخیره سوخت دیزلی برای ژنراتورستهای در سایت داخلی و خارجی استفاده از مخازن دو جداره با
.و داسبی تپه حفاظت در برابر دسرریز شدن است
خی
۰۰۰۰۰

۲۳/\

,۰۰

)Fire
 ۲-۸-۵حفاظت در برابر حریق ( noitcetorP
در منطقه ی آمریکای شمالی قوانین حفاظت در برابر حریق عمدتاً از یکی از استانداردهای سازمان ملی حفاظت در برابر
حریق  NFPAاستفاده می کند.
این استاندارها شامل الزاماتی برای ظرفیت ذخیره ی سوخت در مکان های

دسربسته دسیستم

های لوله کشی سوخت ،طراحی

 NFPA ۳۷بخش نصب موتورهای استیشنری مراجعه کنید .مقامات محلی ممکن است قوانین محدود کننده ی بیشتری
نیز در این مورد وضع کرده باشند.

چک لیست طراحی اولیه

=

اضطراری

 استندبای (قانوناً اجباری)-

استند بای (اختیاری)

-

استند بای (اختیاری)
پرایم پاور
سیستم های کاهش اوج مصرف
سیستم های کاهش بهای انرژی
بیسی لود (سیستم های تولید نیروی دائمی)

درجه بندی ژنراتورها
*

درجه بندی استند بای

*

درجه بندی پرایم پاور

*

درجه بندی کانتیتیوس (دائم کار)

سایزبندی ژنراتورها
= تک واحد PF
= واحدهای موازی PF

KVA------

KW
KW

KVA-------

ولتاژ و فرکانسی ژنراتور
ولتاژ  ----------فرکانسی
=

تک فاز

=

سه فاز

---------

۳۹

#

=

داخلی

*

همسطح زمین

*

بالاتر از سطح زمین

*

پایین تر از سطح زمین
خارجی

*

همسطح زمین
بر روی پشت بام

آیا دسترسی مستقیم برای نصب  /سرویس وجود دارد؟ بله  ----خیر
سوخت
=

دیزلی
گاز طبیعی

=

LPG

سوخت دیزل
مخازن روزانه
*

مخازن زیرزمینی

-

مخازن خارجی

سوخت LPG

مایع

هوزینگ (محفظه)
-

محافظت در برابر شرایط جوی

= آکوستیک
*

محافظت در برابر ورود غیر مجاز

= Drop over
*

مناطق ساحلی

------

تجهیزات جانبی
جعبه تقسیم موازی
-

سوئیچ انتقال اتوماتیک
شارژر باتری

=

Network interface

الارم ها و مونیتورهای از راه دور
-

کلید قطع کننده ی مدار

*

واحدهای کنترلی موازی
لرزه گیر

الزامات خاصی آلترناتور
C80امد 150
= درجه بندی کاهش C

=  RTDSیا مقاومت گرمایی >-rotsimrehT

رادیاتور در محلی دستگاه قرار دارد
رادیاتور در محلی دیگری قرار دارد

 ۱ع

تأثیرات بار الکتریکی
بر سایزبندی ژنراتور

 ۳تأثیرات بار الکتریکی بر سایزبندی ژنراتور
)(Electrical Load Impact On Generator Sizing

 ۳-۱پیشگفتار ) (Overview
این بخش بر روی تأثیرات بار الکتریکی بر سایز بندی دستگاه مولد نیروی الکتریکی تمرکز دارد .اهمیت دارد که جدول
دقیقی از میزان بار در فاز اولیه ی طراحی پروژه های تولید نیرو تهیه شود زیرا میزان بار مهم ترین فاکتور در سایزبندی
ژنراتور می باشد .در صورتی که اطلاعات بار تمام تجهیزات در ابتدای پروژه مشخصی نیست می توان سایزبندی را براساسی
تخمین بار انجام داد .این عملی سپس باید با محاسبه مجدد هنگامی که اطلاعات دقیق تر قابل دسترسی شوند همراه شود.

انواع بارهای مختلف از قبیل موتورها UPS ،ها VFD ،ها ،ابزارهای تصویر برداری پزشکی و پمپ های آتش نشانی
تأثیرات قابل توجه و متفاوتی در سایزبندی ژنراتوردارند.

)
(Applications
sgn
and
i
Duty
 ۳-۲کاربردها و درجه بندی وظایف taR
) (Generator
 ۳-۲-۱درجه بندی وظیفه دستگاه های مولد نیرو Set Duty Ratings
تعیین میزان باری که باید توسط دستگاه مولد نیروی الکتریکی تامین شود تابعی از نوع کاربرد و وظیفه ی تعیین شده می
باشد .به طور عمده سه نوع وظیفه برای

استفاده

گی

از دستگاه های مولد برقی وجود دارد :استندبای ،پرایم ،کانتینیوس ،این

طبقه بندی ها در فصل  ۲صفحه ی  ۲۰تعریف شده اند .درجه بندی های دستگاه مولد برق بر طبق این سه نوع طبقه بندی
متغیر است .دستگاه مولد نیرویی که در مصارف استندبای استفاده می شود عمدتاً به عنوان سیستم پشتیبان برق رسانی

اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و انتظار می رود که مداوماً مورد استفاده قرار گیرد ،بنابراین درجه بندی استندبای بالاترین
در بین مولدها است .از دستگاه های پرایم انتظار می رود تا برای زمانی نامحدود کار کنند و این نوع مولدها منبع اصلی نیرو

برای بارهای مختلف می باشند ،بنابراین درجه بندی پرایم معمولاً  ۹۰٪درجه بندی استندبای می باشد .در کاربرد
ژنراتورهای با وظیفه ی کانتینیوسی ،از دستگاه انتظار می رود تا خروجی برای ساعات نامحدود با میزان بار ثابت داشته باشد

(کاربردهایی که در آن عمدتاً دستگاه به صورت موازی با یک سیستم برق رسانی دیگر و به صورت بیس لود (بر پایه) عمل
می کند) ،بنابراین درجه بندی کانتینیوس معمولا در حدود  ۷۰٪درجه بندی استندبای می باشد .ظرفیت حمل بار دستگاه
ژنراتور تابعی از عمر مورد انتظار یا فواصل بین اورهال می باشد.

)
(Mandated
snoi
andt
Optional
 ۳-۲-۲کاربردهای اجباری و اختیاری acilppA

اجباری هستند و آن هایی که توجیهات اقتصادی دارند (معمولا مرتبط با قابلیت دسترسی یا اعتماد) .این طبقه بندی باعث

ایجاد انتخاب هایی کاملاً متفاوت در هنگام تصمیم گیری در مورد میزان بار می شود.

۳ع

) (Code
 ۳-۲-۲-۱ملزم شده از طریق قانون Mandated

این کاربردها معمولاً آن هایی هستند که معمولاً توسط افراد مسئول ،استندبای اورژانسی یا قانوناً اجباری تشخیص داده می
شوند و معمولاً در مواردی که امنیت یا حمایت جانی از اهمیت بالایی برخوردارند مورد استفاده هستند .این گونه از کاربردها
ممکن است ذکر شوند در قوانین ساخت و ساز و یا قوانین مرتبط با امنیت جانی افراد و عموماً شامل تجهیزاتی همانند
تجهیزات مراقبت سلامت (بیمارستان ها ،کلینیک ها) سازه های مرتفع و مکان های تجمع (تئاترها ،سالن های اجتماعات،

مکان های ورزشی ،هتل ها) .معمولا دستگاه ژنراتور نیروی پشتیبان برای بارهایی همانند چراغ های خروج اضطراری،
تهویه ،تشخیص حریق وسیستم های هشدار ،آسانسورها ،پمپهای آتش نشانی ،سیستم های ارتباطی امنیت عمومی ،و
حتی پروسه های صنعتی که قطعی نیرو بر آن سپس به خطر افتادن جان افراد می شود تامین می کند.
هنگامی که تشخیص داده می شود از دست دادن جریان برق معمول سبب به مخاطره انداختن یا دشوار ساختن عملیات

نجات یا مقابله با آتش شود سیستم های قانونی مورد نیاز دیگری اجباری می شوند .برای تشخیص حداقل بار مورد نیاز که

توسط ژنراتور تامین می شود از مقام های مسئول محلی و استانداردهای مربوطه کمک بگیرید.
)
(Optional
 ۳-۲-۲-۲استاندبای اختیاری ybdnatS
این نوع از تأسیسات به دلیل حیاتی تر شدن موضوع دسترسی به نیرو رایج تر شده است .اینگونه تأسیسات در ساختمان های
تجاری و صنعتی معمولند و نیرو را در جهت مواردی از قبیلی گرمایش ،سرمایش ،پروسه های رد و بدل داده و پروسه های

حساس صنعتی تأمین می کنند .استفاده از ژنراتورها اغلب هنگامی که قطعی برق سبب اختلال در پروسه های حساس می

)(Prime
suoand
 ۳-۲-۲-۳پرایم و کانتینیوس unitnoC
کاربرد دستگاه های ژنراتوری که وظایف پرایم و یا کانتینیوسی دارند در کشورهای رو به رشد برای مصارف توزیع نیروی
متنوع در حال شایع تر شدن است.

فرصت های بسیار زیادی برای مصرف کنندگان و نیز تنوع در دستگاه ها به وجود آمده ،قوانین زیست محیطی سخت تر و
تغییر و تفاوت در قوانین باعث شده تا منابع تولید نیرو در سدد تولید بارهای متنوع و توزیع متنوع نیرو برای پاسخ به نیازهای

مختلفی از قبیل کاهش اوج مصرف و غیره برآیند .مصرف کنندگان منابع نیرو در حالی استفاده از تولید نیروی در سایت برای
اوج مصرف هستند و فرصت های بدست آمده در تولید نیروی اشتراکی را با هر دو هدف نیرو و گرما دنبال می کنند.
در هر صورت باید این مورد را مد نظر قرار داد که مولدهای نیروی الکتریکی در مقایسه با برق کابلی جزء کوچکی از سیستم

تولید نیرو را تشکیل می دهند و خصوصیات تولید بار این ژنراتورها چنانچه سایز ژنراتور به درستی انتخاب نشده باشد تاثیر
عمیقی در کیفیت توان تولیدی دارد .با توجه به این که دستگاه های تولید نیرو جزء کوچکی از سیستم تولید نیرو را تشکیل
می دهند باید انتظار اختلال در ولتاژ و فرکانسی را داشت.

ع ع

به علاوه هنگامی که بارهای غیرخطی ای که تولید جریان های هارمونیک می کنند متصل شوند سبب اختلال ولتاژ
خروجی می شوند.

این اختلالات هنگامی که از مولدهای برق استفاده می شود نسبت به زمانی که از جریان شبکه ی کابلی استفاده می شود
بیشتر است و در صورتی که مورد بررسی قرار نگیرد سبب ایجاد گرمای اضافی در ژنراتور و تجهیزات بار می شود.

در نتیجه هنگام تأمین نیرو برای بارهای غیر خطی شبیه کامپیوترها  UPSهاو  VFDها ژنرارتورهایی بزرگتر از ژنراتور
مورد نیاز برای تأمین بار باید تهیه کرد تا از اختلالات ولتاژ و فرکانسی جلوگیری شود و اختلالات هارمونیک کاهش داده
شود .امروزه نرم افزارهای سایزبندی ژنراتور امکان انتخاب دقیق ژنراتور برای خرید سیستمی که به اندازه ی کافی برای
نیازهای مشتریان بزرگ باشد و از نیازشان بزرگتر نباشد را می دهد.

اگر چه وجود این نرم افزارها (مثلا  Gensizeشرکت کامینز) و کمک گرفتن از نماینده ی شرکت فروشنده به خوبی
نیازهای مشتریان را مرتفع می کند اما آگاهی از پروسه ی انتخاب ژنراتور مطمعناً سودمند خواهد بود (ضمیمه ی  Aرا

های افت ولتاژ ،بارهای سیکلیک و غیره...

)
(Understanding
 ۳-۳مفاهیم بارها sdaoL
)
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Starting
 ۳-۳-۱مقدمات استارت و زیر بار رفتن riuqeR
نیروی مورد نیاز بسیاری از انواع بارها (تجهیزات) به صورت قابل توجهی در هنگام استارت بار (تجهیز) نسبت به حالت کار

مداوم یکنواخت بیشتر است( .در اکثر بارهای (تجهیزات) موتوری که از نوعی از تجهیزات استارت نرم SOIt Starter
استفاده نمی کنند) .با این حال بارهای دیگر (بارهای غیر خطی همانند  UPSها کامپیوترها VFD ،ها و بارهای الکترونیک
دیگر) باعث اختلافات بیش از حد ژنراتور می شود مگر اینکه ژنراتور با سایز بزرگتری برای تأمین نیروی مورد نظر استفاده
شود.

تحت شرایط استارت یا عملکرد در حالت ماکزیمم بار ،ناپایایی های ناگهانی بار می تواند سبب اختلاف فرکانسی و ولتاژ مضر

دستگاه جلوگیری کند .در حالی که بعضی از تجهیزات توانایی تحمل ناپایایی های کوتاه مدت ولتاژ و فرکانسی را دارند،
تجهیزات دیگری هستند که نسبت به این اختلالات حساسند.
در بعضی موارد تجهیز ممکن است دستگاه های کنترلی محافظتی داشته باشد که باعث خاموش شدن تجهیز در این گونه

شرایط شود .تأثیراتی شبیه کم سویی لامپ ها و یا از کار افتادن موقتی بالابرها اگر بحرانی نیست ولی حداقل سبب اختلال
موقتی در عملکرد سیستم می شود .یک تجهیز تولید نیروی الکتریکی علی رغم نوع سیستم القا با توجه به نیروی موتور
cع

در ولتاژ و فرکانسی می شود .شدت و طول این ناپایایی تاثیرپذیر از ویژگی های تجهیز و سایز ژنراتور می باشد .یک دستگاه

مولد نیرو نسبت به منابع برق کابلی ،منبعی با امپدانس (مقاومت ظاهری) نسبتاً بالا محسوب می شود .برای کسب اطلاعات
بیشتر به فصلی  ۴صفحه  ۶۲مراجعه کنید.

)(Load
gni
Step
 ۳-۳-۲متصل کردن تجهیزات به صورت پله ای cneuqeS
در بسیاری از کاربردها توصیه می شود که تعداد تجهیزاتی که به ژنراتور متصل می شود و یا باید توسط نیروی تولید شده

توسط ژنراتور استارت شود را محدود کرد .این تجهیزات عموماً به صورت پله ای به ژنراتور متصل می شوند تا نیازهای

استارت و در نتیجه سایز ژنراتور مورد نیاز کاهش یابد .این عمل نیاز به تجهیزات کنترل بار و سوئیچ هایی برای انتقال بار
ژنراتور دارد .معمولا برای این هدف از سوئیچ های انتقال چندگانه استفاده می شود .برای متصل کردن تجهیزات در زمان

های مختلف با استفاده از تنظیمات استاندارد زمان تأخیر انتقال می توان از سوئیچ های انتقال تکی تنظیم شده استفاده کرد.
وجود چند ثانیه تأخیر توصیه می شود تا به ژنراتور اجازه دهیم ولتاژ و فرکانس را ثابت کند.
این بدان معناست که تجهیزات اورژانسی باید قبل از بقیه تجهیزات به ژنراتور متصل شوند .تجهیزاتی که نیاز به نیروی

استارت بیشتری دارند پس از آن متصل می شوند .تجهیزات  UPSجزو آخرین تجهیزاتی هستند که به ژنراتور متصل می
شوند .چون اینگونه تجهیزات از باطری

استفاده

همایی

کنند.

با توجه به این پیش زمینه ابتدایی خصوصیات عملکرد تجهیزات در زیر توضیح داده می شود.

) (Load
 ۳-۳-۳انواع تجهیزات Types
)
(Lighting
 ۳-۳-۳-۱تجهیزات روشنایی SdaoL

محاسبه ی تجهیزات روشنایی نسبتاً ساده است .مجموع توان لامپ ها یا تجهیزات روشنایی به وات ،یا وات مورد نیاز برای
مدارهای روشنایی به اضافه ی وات مورد نیاز برای بالاست ها (تعدیل کننده ی جریان در لامپ به ویژه لامپ های

فلورسنت) ،انواع معمول روشنایی ها عبارتند از لامپ التهابی  -لامپ حبابی که عموماً از رشته های تنگستن استفاده می
کند ،فلورست  -لامپی که توسط بالاست به کار می افتد و از گازهای یونیزه شده استفاده می کند  -همچنین برای

صفحه  ۴۷شامل اطلاعات مفیدی در این مورد می باشند.

 -۹ع

جدول  -۳ضرایب توان تجهیزات روشنایی (استارت و کارکرد)

3.1تا{
لان
نوع روشنایی

ضریب توان استارت

ضریب توان کارکرد

فلورسنت

0/05

0/05

التهابی

1/00

1/00

تخلیه با شدت بالا

(0/85

)(0/O

جدول  -۴توان بالاست
3.2ا|
|
لی
AMPر ر]
BALL AST

48inch T- 12, 40 W, Rapid start

1() W
14 W

48inch T- 12, 40 W FluoreScent

25 W

High output 40 w Fluorescent
Mercury, 100 w
Mercury, 400 w

18-35 W
25 -65 W

) (Air
 ۳-۳-۳-۲تجهیزات تهویه ی هوا Conditioning Loads
بارهای تجهیزات تهویه ی هوا عمدتاً با واحد  )nOبیان می شود .برای تخمین میزان توان مورد نیاز به کیلووات مقدار 2
 HP/IOnبه عنوان میزان تقریبی بار کلی برای یک واحد کوچک محاسبه می شود .در صورتی که نیاز به محاسبه ی دقیق
تر سایز و اجزای موتور مورد نیاز در تجهیزات  A/Cباشد باید تک تک این تجهیزات را به صورت مجزا جمع زده و دیماند

فاکتور تجهیزاتی را که باید به صورت همزمان استارت شوند را به دست آورد.
FDemand (t) =Demand/Maximum possible demand

)
(Motor
 ۳-۳-۳-۳تجهیزات موتور sdaoL
انواع گوناگونی از موتورها و تجهیزاتی که به آن ها متصل می شوند وجود دارد که هر کدام از این تجهیزات بر روی ویژگی

های استارت و کارکرد موتور تأثیر می گذارد .مباحث بعدی در مورد این تفاوت ها و خصوصیات و تأثیرشان در انتخاب سایز
ژنراتور می باشد.

۷ع
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 ۳-۳-۳-۳-۱اینرسی پایین و بالا iH
لحظه ی اینرسی یک جرم دوار ،همانند موتور و تجهیزاتش (بارهایش) ،میزان مقاومتش در برابر شتاب ایجاد شده توسط

محاسبات معمولاً در همین حد کافی است که تجهیزات را به دو بخش تجهیزات با اینرسی بالا و پایین برای تعیین نیروی
مورد نیاز موتور جهت استارت و شتاب دادن به تجهیزات موتور تقسیم کرد.
بنابراین ،تجهیزات دارای اینرسی پایین آن هایی

هستند که

میی

توانند شتاب

داده

شوند هنگامی

که

دسرویسلی

فاکتور  ۱/۵یا

کمتر فرض شود ،در حالی که تجهیزات با اینرسی بالا آن هایی هستند که سرویس فاکتور بیش از  ۱/۵در آنها باید
مفروضی شود .سرویس فاکتورهای بالاتر همچنین باید برای بارها (تجهیزات) ضربه ای که به صورت مکانیکی نامتعادلی

جدول  .۵خلاصه اینرسی چرخشی
3:3

تجهیزات با اینرسی بالا

تجهیزات با اینرسی پایین

بالابرها

فن ها و بلوئرهای سانتریفیوژ

پمپ های تک و چند سیلندر

کمپرسورهای چرخشی

کمپرسورهای تک و چند سیلندر

پمپ های چرخشی و سانتریفیوژ

سنگ خرد کن ها
کانوایر  -ناقلی ها (تسمه نقاله)

به طور خاصی پره های بزرگ یا پمپ هایی که در مقابل هد های بالا کار می کنند ممکن است به عنوان بارهای اینرسی
پایین واجد شرایط نباشند .در صورتی که شک دارید  ،اینرسی بالا را در نظر بگیرید .بارها با اینرسی بالا از نظر مکانیکی
بارهای نامتعادل و ضربه ای را در بر می گیرند.

) (Over
 ۳-۳-۳-۳-۲بیش از  ۵۰اسب بخار 50HP

(رانینگ  )gninnuTمی باشد .هجوم بالای جریان منجر به افت ولتاژ ژنراتور می شود .این افت ولتاژ متشکل از افت ولتاژ
ناپایای لحظه ای و افت ولتاژ ریکاوری می باشد.

\ /ع

افت ولتاژ ناپایای لحظه ای در لحظه ای اتفاق می افتد که موتور به خروجی ژنراتور متصل می شود و تابعی از مقاومت
ظاهری نسبی ژنراتور و موتور است .افت ولتاژ لحظه ای ،افت ولتاژی است که توسط منحنی های افت ولتاژ که در دیتا

شیت آلترناتور چاپ شده پیش بینی شده است .این منحنی های افت پیش بینی می کنند که با فرض ثابت بودن فرکانس
باید انتظار چه افت لحظه ای را داشت .در شرایطی که سرعت موتور به دلیل کیلووات سنگین استارت کاهش یابد ،افت ولتاژ

ناپایا ممکن است بیشتر به نظر بیاید (هنگامی که خصوصیت هماهنگ ساز گشتاور که از خصوصیات رگلاتور ولتاژ است،

جریان القایی آلترناتور را برای بهبود سرعت موتور افزایش می دهد).
پس از تشخیصی افت ولتاژ ناپایای لحظه ای ،سیستم القای ژنراتور ،با افزایش القا برای ریکاور کردن ولتاژ واکنش می
دهد(این عمل با افزایش دور موتور (با فرض اینکه موتور گشتاور مناسب تولید می کند) انجام میشود .گشتاور موتور برای

شتاب موتور تابعی از تفاوت بین گشتاور موتور و نیازهای گشتاوری بار است .برای جلوگیری از زمان های شتاب بیش از حد

و یا استال ( )llatSکردن ،موتور ژنراتور باید با بیشترین سرعت ممکن به ولتاژ مورد نظر برسد.
شیوه ریکاور شدن ولتاژ ژنراتور تابعی از سایز ژنراتور و موتور ،توان موتور (ظرفیت به  )WKو میزان نیروی القایی ژنراتور
دارد .چند میلی ثانیه پس از افت ولتاژ ناپایا ،رگولاتور ولتاژ نیروی ولتاژ زیادی را به القا کننده ی ژنراتور تحمیل می کند که

باعث به وجود آمدن میدان جریان ژنراتور عمده ای متناسب با القا کننده می شود.
اجزای ژنراتور طوری طراحی شده اند که کمترین زمان واکنش ممکن را برای ثابت نگه داشتن ولتاژ و جلوگیری از اورلود

ممکن است باعث اوور لود شدن موتور شوند).
بر طبق شدت بار ،ژنراتور باید ولتاژ را در سیکل های مختلفی و حداکثر در چند ثانیه ریکاور کند.
برای استارت موتور هم افت ناپایای لحظه ای و همریکاوری ولتاژ باید مد نظر قرار گیرند .سایزبندی ژنراتور باید به صورتی
باشد که از افت فشار ناپایای اولیه ای که برای پروژه تعریف شده تجاوز نکند و اینکه بتواند به حداقل  ۹۰درصد ولتاژ
خروجی هنگامی که روتور کاملا قفل شده ریکاور کند.

بنابراین موتور می تواند تقریباً  ۸۱٪گشتاور نامی اش را در هنگام شتاب تولید کند که برای به کار انداختن اکثر تجهیزات
کافی است (.)9.0×9.0=18.0
در نبود خصوصیات منحصر به فرد هر پروژه ۳۵٪ ،افت ولتاژ استارت برای موقعیت های استارت موتور در نظر گرفته می
شود.

مد نظر باشد قابل استفاده هستند.

کاهش  KVAاستارت موتور می تواند افت ولتاژ و سایز ژنراتور را کاهش دهد و باعث استارت نرم تری شود.
 ۹ع

)
(Three-Phase
sdo
Starting
 ۳-۳-۳-۳-۳شیوه های استارت سه  -فاز hteM
چندین متد برای استارت موتورهای سه  -فاز همانگونه که در جدول  ۶صفحه  ۵۱و ضمیمه ی  Bتوضیح داده شده است
وجود دارد .معمول ترین شیوه ،استارت مستقیم از طریق خط (ولتاژ کامل) است .الزامات استارت موتور می تواند کاهش یابد

با بکار بردن کاهنده ی ولتاژ یا استارتر حالت جامد که نتیجه اش نیاز به دستگاه ژنراتور کوچکتر است .از آنجایی که گشتاور
موتور تابعی از ولتاژ ورودی است ،هر متدی که ولتاژ موتور را کاهش دهد باعث کاهش گشتاور موتور در حین استارت می
شود .این متدهای استارت باید تنها برای بارهای موتور با اینرسی پایین استفاده شود .مگر اینکه مشخصی شود که موتور
گشتاور مناسب برای شتاب در حین استارت تولید می کند .به علاوه این شیوه های استارت می تواند سبب تولید جریان
ورودی بالا در هنگام انتقال از حالت استارت به حالت کارکرد گردد (چنانچه انتقال قبل از رسیدن موتور به سرعت کار کرد
صورت پذیرد).
در صورتی که موتور قبل از انتقال به سرعت نزدیک سرعت کار کرد نرسد ممکن است با افت ولتاژ و فرکانسی مواجه شویم.

)
(Variable
s
Frequency
DF
Drives
 ۳-۳-۳-۳-۴درایو فرکانسی متغیر ( (V

شوند ،خرابی بیشتری را در ولتاژ خروجی ژنراتور موجب می شوند .برای جلوگیری از افزایش دمای متناوب بر اساس جریان
های هارمونیک که از درایو فرکانسی متغییر ناشی شده است ،از متناوب های بزرگتری استفاده می شود و با پایین آوردن
واکنش مقاومت متناوب تخریب ولتاژ سیستم را محدود می کند .برای مثال  ،نوع معکوس منبع جریان معمولی از بارهای در

یک ژنراتور می بایست برای محدود کردن کلی تخریب هارمونیک تا کمتر از  ۱۵درصد حدودا کمتر  VFDبه طور فزاینده
ای از لحاظ اقتصادی با صرفه تر  PWMاز DFVز  ۵۰٪گنجایشی ژنراتور باشد .اخیرا نوع و رایج تر می باشد و به طور
قابل توجهی همساز های پایین تری را ناشی می شود .برای این درایوها تناوب گری با حدود  ۴۰درصد افزایش سایز مورد
نیاز است.

جدول  -۶شیوه های استارت ولتاژ پایین
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33

33

100

Star Delta

-

0.6
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100
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Wound Rotor
M OtOr

اعداد فوق الذکر درصدها و یا عوامل جریان پویا می باشند که به ارزش مجموعه هایی از مقاومت ها که
به روتورهای مارپیج اضافه شده است  ،بستگی دارد.

)
NEMAA
MotorM
Code )E
 ۳-۳-۳-۳-۵کد موتورهای retteL N
در آمریکای شمالی برای موتورها در میزان قابل قبولی طراحی شده اند  MG 1برای موتورها و ژنراتورها NEMA
استاندارد نشان داده می شوند .طراحی موتور می بایست راه اندازی (روتور قفل شده)  Vتا  Aاز کد  KVAکه با که
در موتور نشان داده شده است محدود کند .برای  COde Letterرا به ارزشی با میزان خاصی برای  KVAاسب بخار
موتور را در ارزش داده شده در جدول  ۷صفحه  ۵۲که با  KVAمحاسبه راه اندازی موتور مطابقت دارد ضرب

.COdeدییامن ارزش های جدول  ۷صفحه  ۵۲میانگین های میزان خاصی از ارزش های
Letter
می باشند.

۱ح

COde Letter

جدول  -۷فاکتورهای ضریب NEMA
3.7

COde letter|Factor

Factor

COde letter

Factor

15

R

6.7

2

16

S

7.5

3 .3

10

T

8.5

3.8

21.2

U

O .5

4.2

23

V

10.6

4.7

11.8

5.3

13.2

5.9

COde letter

)
(Three-Phase
ngi
Motor
 ۳-۳-۳-۳-۶طراحی موتور سه فاز seD
در امریکای شمالی ،موتورهای طرح  ،Cb،یا  dموتورهای انگیزشی سه فازه ی قفسی سنجابی هستند که توسط NEMA
(انجمن ملی سازندگان الکتریکی) با توجه به مقدار حداکثری جریان گردش قفل شده و مقدار حداقلی برای گشتاور پروانه ی
قفل شده ،گشتاور بالابرنده و گشتاور از کار افتادگی طبقه بندی شده اند .موتور هایی از نوع بازده بالا موتورهای انگیزشی

جعبه سنجابی سه فازهای راندمان ممتازی هستند که مقادیر گشتاوری حداقل آن ها مشابه با موتورهای طرح نوع  Bمی
باشد ،اما جریان پروانه ی قفل شده ی حداکثری و راندمان بار کامل سطحی بالاتری دارند .برای اطلاع از مقادیر سطحی

 ،و موتورهای راندمان بالا به جدول  ۸در صفحه ی  ۵۴مراجعه شود.
DB
استاندارد برای موتورهای طرح ، C ،

)
(Single-Phase
ngi
Motor
 ۳-۳-۳-۳-۷طراحی موتور تک فاز seD

)
(Uninterruptible
Sd
Power
aSupply
 ۳-۳-۳-۴بارهای ذخیره ی نیروی قطعی ناپذیر oL
ذخیره ی نیروی قطعی ناپذیر ایستا ( )SPUاز یکسو کننده های کنترل توسط سیلیکون ( )RCSیا دیگر ابزارهای ایستا
جهت تبدیل ولتاژ  ACبه  DCاستفاده می کند .ولتاژ  DCبرای تولید ولتاژ  ACاز طریق مدار وارون ساز در خروجی
 UPSاستفاده می شود .ولتاژ  DCبرای شارژ باتری هایی که به عنوان واسطه ی ذخیره سازی انرژی برای  UPSنیز
مورد استفاده واقع می شود . SCRهای سوئیچ کننده در ورودی جریان هایی هماهنگ را در دینام دستگاه مولد به وجودمی

آورد .تاثیر جریان ها شامل گرمایش اضافی سیم پیچی ،کاهش راندمان ،و اختلال در شکل موج  ACمی شود .در نتیجه
نیاز به دینامی بزرگ تر برای خروجی  KWداده شده از دستگاه مولد است.
دستگاه های  UPSمیتوانند به افت ولتاژ و انحراف فرکانسی نیز حساسی باشند .هنگامی که فعالیت یکسو کننده بیشتر شود،
ممکن است موج های نسبتا وسیعی در فرکانسی و ولتاژ بدون مختل کردن عملیات رخ دهد .با این وجود ،زمانی که جریان
فرعی فعال می شود ،ولتاژ و فرکانسی هر دو باید ثبات کاملی داشته باشند و گرنه شرایط اخطار رخ می دهد.

۲ح

در گذشته مشکلات عدم سازگاری بین دستگاه های مولد و دستگاه های  UPSایستا منجر به بسیاری از تصورات اشتباه در
مورد اندازه گیری دستگاه مولد برای این نوع بار می شد .در گذشته ،سازندگان  UPSاندازه های بزرگتری از دستگاه های

مولد ،در حدود دو تا پنج برابر درجه بندی  ،SPUرا پیشنهاد می دادند ،اما باز هم در آن شرایط مشکلاتی پدیدار می شد .از
آن پس اکثر سازندگان  UPSمشکل عدم سازگاری را حل کرده اند و اکنون الزام به سازگاری دستگاه های  UPSبا
دستگاه های مولد در مقایسه با بزرگ تر اندازه گرفتن دستگاه مولد مقرون به صرفه تر است.

هنگام اندازه گیری دستگاه مولد از درجه بندی روی دستگاه  UPSاستفاده کنید ،حتی در صورتی که خود  UPSکاملا بار
گذاری نشده باشد .در اندازه گیری از درجه بندی شارژ باتری نیز استفاده کنید  . UPSمعمولا گنجایش شارژ باتری ای در
حدود  ۱۰تا  ۵۰درصد درجه بندی  UPSاش را داراست .اگر باتری ها در زمان کارکرد  UPSدر دستگاه مولد جدا شوند،
دستگاه مولد باید قادر باشد بار خروجی و شارژ باتری را تامین کند .اکثر  UPSها محدودیت جریان قابل تنظیمی دارند .اگر
این محدودیت در  ۱۱۰تا  ۱۵۰درصد درجه بندی  UPSقرار گیرد ،این محدودیت بار بیشینه ای است که دستگاه مولد باید
در صورت قطع برق شهری تامین کند .دلیل دوم برای استفاده از درجه بندی کامل  UPSاین است که ممکن است بارهای

اضافی تا درجه بندی روی دستگاه در آینده به  UPSاضافه شود .این مساله در مورد سیستم های  UPSمازاد نیز صدق
می کند .در کاربردهایی که در آن یک  UPSبرای حمایت از دیگر  UPSنصب شده است و هر دوی آنها در کل مدت
زمان با باری  ۵۰درصدی یا کمتر در حالی کار می باشند ،دستگاه مولد را مطابق با درجه بندی روی دستگاه ترکیبی هر

کدام از این دستگاه های  UPSاندازه گیری کنید.
به دلیل غیر خطی بودن بارها ،دستگاه  UPSدر خروجی مولد جریان های هماهنگ ایجاد می کند .دستگاه های UPS
مجهز به فیلتر های ورودی هماهنگ در مقایسه با  UPSهای فاقد این فیلتر ها جریان های هماهنگ کمتری دارند .فیلتر
های هماهنگ باید در زمانی که بار در  UPSکم است کاهش پیدا کرده یا خارج شوند .در غیر این صورت ،ممکن است این
فیلتر ها عاملی نیروی هادی در دستگاه مولد ایجاد کنند .به بخشی  ۴-۳-۵در صفحه ی  ۱۳۷مراجعه شود .تعداد یکسو کننده
ها (پالسی ها) درجه ی مورد نیاز افزایش اندازه ی دینام را نیز معین می کند .حاصل یکسو کننده ای  ۱۲پالسی با فیلتر
هماهنگ ،کوچک ترین دستگاه مولد توصیه شده است.

اکثر دستگاه های SPلا عملکرد محدود کننده جریان دارند که جهت کنترل حداکثر باری استفاده می شود که می توان در

ذخیره ی نیروی آن اعمال کرد .این محدودیت به عنوان درصدی از درجه بندی بار کامل  UPSابراز می شود .بار کاملی
که  UPSبه ذخیره ی نیرو اعمال می کند با محدود کردن درجه شارژ باتری آن کنترل می شود .لذا اگر بار بیشینه به ۱۲۵
درصد محدود شود و  UPSدر  ۷۵درصد گنجایش درجه بندی شده در حال کار کرد باشد ،شارژ باتری به  ۵۰درصد درجه
بندی  UPSمحدود می شود .بعضی دستگاه های  UPSدرجه بندی شارژ باتری را هنگام نیرودهی دستگاه مولد به
 UPSبه مقداری کمتر کاهش می دهند.

۳ح
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جدول  .۹مقادیر پیشنی فرضی موتور تک فازه RPF ،SPF ،EFF ،:NEMA CODE
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| RUNNINGPF
)(RPF

| EFFICIENCY (%)|STARTINGPF
)(SPF

NEMA CODE

HP

*LETTER

SPLIT-PHASE
0.66

0.8

70

U

0.69

0.8

70

T

0.70

0.8

70

S

0.70

0.8

70

R

1/9
1/4
1/3
1/2

)PERMANENT SPLIT CAPACITOR(PSC
0.66

0.8

70

C

0.69

0.8

70

C

0.70

0.8

70

C

0.72

0.8

70

C

1/6
1/4
1/3
1/2

CAPACITORSTART/INDUCTION RUN
0.66

0.8

40

R

0.68

0.8

47

P

0.70

0.8

51

N

0.73

0.8

56

M

1/6
1/4
1/3
1/2
3/4

0.75

0.8

60

-ا

0.76

0.8

62

-ا

1

0.78

0.8

64

-ا

1 -1/2

0.78

0.8

65

-ا

2

0.79

0.8

66

-ا
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CAPACITORSTART/CAPACITORRUN
0.66

N
M

1/6
1/4
1/3
1/2
3/4

M

1

1 -1/2

0.8

40

S

0.68

0.8

47

R

0.70

0.8

51

M

0.73

0.8

56

0.75

0.8

60

0.76

0.8

62

0.78

0.8

64

M

0.78

0.8

65

M

2

0.79

0.8

66

M

3 TC) 15
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(Battery
sd
Charger
 ۳-۳-۳-۵بارهای شارژر باتری aoL
شارژرهای باتری معمولا از یکسو کننده های کنترل سیلیکونی ( )RCSاستفاده می کنند .شارژر باتری باری غیر خطی
است که به دینامی با اندازه ی بیشتر نیاز دارد تا گرمایشی اضافی را تعدیل داده و اختلال ولتاژ ایجاد شده توسط جریان های

هماهنگ به وجود آمده توسط شارژر باتری را به حداقل برساند .تعداد یکسو کننده ها (پالس ها) میزان افزایش اندازه ی
دینام را مشخصی می کند .حاصل یکسو کننده ای  ۱۲پالسی با فیلتر هماهنگ ،کوچک ترین دستگاه مولد توصیه شده است.

CC

)(Fire
sno
Pump
 ۳-۳-۳-۷کاربردهای پمپ احتراق itacilppA ۵
به دلیل وضعیت حساسی ان ها و الزامات خاصی که دارند ،توجه خاصی باید به پمپ های احتراق معطوف شود .مقررات

الکتریکی ملی ( )CENامریکای شمالی شامل الزاماتی می شود که افت ولتاژ را هنگام شروع به کار پمپ احتراق به ۱۵
درصد محدود می کند .این محدودیت اعمال شده است تا شروع کننده های موتور گشتاور کافی را به منظور شتاب دهی به
پمپ ها برای رسیدن به سرعت درجه بندی شده برای دستیابی به فشارها و جریان های پمپ درجه بندی شده تامین کنند.

دستگاه مولد لازم نیست به گونه ای اندازه گیری شود که  KVAپروانه قفل شده ی موتور پمپ احتراق را به طور دائم
تامین کند .این مساله منجر به دستگاه مولدی با اندازه ی بزرگ می شود که باعث نگه داری و قابلیت اطمینان نشات گرفته

از دستگاه مولدی می شود که کمتر از قابلیت واقعی آن به کار گرفته شده است.
 5تفسیر تولید نیروی کامینز از ویرایش سالی

۱۹۹۶

قوانین استاندارد  NFPAشماره

3.10

گی  ،۰۲پمپ

های احتراق گریز از
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افت ولتاز قم زمان با احتراقی ابزار
در زمانی که توسط برقی شهری تامین نیرو می شود

n0-ابع

60r

یح

40p-

افت ولتازهقم زمان با احتراقی ابزار
20H

در زمانی که توسط دستگاه مولد تامین نیرو می شود
|

1

1.5

10

0.5

O

شکل  .۷افت ولتاژ در کاربردهای عکسبرداری پزشکی

 -۹ح

جدول  .۰۱الزامات دستگاه مولد برای کاربردهای عکسبرداری پزشکی
-

|

-

MINIMUM GENERATOR

{_3:11
IMAGINGEOUIPMENT RATING

*PEAKK\/A

KVA
K\/P

Ma

3.8

1.5

100

15

4.3

1.7

85

20

12.5

5.0

125

40

15 .8

6.3

125

50

31.3

12.5

125

100

62.5

25 .O

125

200

O3.8

37.5

125

300

112.0

AES .O

150

300

156.0

62.5

125

500

187.0

75.0

150

500

192.0

77.0

110

700

270.0

108.0

OO

1200

* برای به دست اوردن اوج  ،WKاوج  KVAرا توسط عامل نیرو ( )FPضرب کنید .اگر  PFناشناخته بود 1.0 ،را مد نظر
قرار دهید.

هر گاه که شروع کننده ی ولتاژ کاهش یافته ای برای موتور پمپ احتراق استفاده شود ،بدون توجه به نوع آن ،گنجایش
مولدی برای شروع به کار در راستای خط ایجاد کنید .کنترل کننده ی پمپ احتراق برای به کار انداختن پمپ در راستای خط

گنجایش تولید اضافی را در صورت عملی بودن می توان با فراهم سازی کنترل های بیرون ریز بار در بارهای متصل دارای
الویت پایین مدیریت کرد تا گنجایش دستگاه مولد بلااستفاده برای پمپ احتراق در مورد همان بار ها استفاده شود .کنترل ها
باید به گونه ای مرتب شوند که بارها را قبل از به کار انداختن پمپ احتراق بیرون کنند.
مساله ی دیگر استفاده از پمپ احتراق موتور دیزلی به جای پمپ موتور الکتریکی است .ملاحظات اقتصادی به کارگیری

پمپ های موتور الکتریکی را توصیه می کند ،اما مهندس محافظت از احتراق ممکن است موتور دیزلی را ترجیح دهد .در آن
صورت ،سیستم محافظت از احتراق و سیستم نیروی اضطراری کاملا از هم جدا می گردند .بعضی مهندسین و شرکتهای
بیمه بر این تصور هستند که این مساله قابلیت اطمینان هر دو سیستم را بالا می برد .از هزینه ی سوئیچ انتقال برای پمپ

احتراق اجتناب می شود .دستگاه مولد لازم نیست به گونه ای اندازه گیری شود که  KVaپروانه ی قفل شده ی موتور پناپ
را به طور متداوم تامین کند .این مساله منجر به دستگاه مولدی با اندازه ی بزرگ می شود که باعث نگه داری و قابلیت

اطمینان نشات گرفته از دستگاه مولدی می شود که کمتر از قابلیت واقعی آن به کار گرفته شده است.

۷ح

)(Load
 ۳-۳-۴شاخصه های بار scitsiretcarahC
 ۳-۳-۴-۱ولتاژ بار و دامنه تغییرات فرکانسی
)(Tolerances Load Voltage and Frequency
جدول  ۱۱در صفحه ی  ۵۹دامنه ای تغییرات بازه های مختلف در تغییرات ولتاژ و فرکانسی را به طور خلاصه ارائه
کرده است.

)
(Regenerative
 ۳-۳-۴-۲نیروی باز زایشی rewoP
در استفاده از دستگاه های مولد بار ،مثل آسانسور ،جرثقیل ،و بالابر ،که محرک های مولد موتوری دارند ،به بررسی
نیروی باز زایشی نیاز است .در این استفاده ها ،سرعت پایین آمدن اتاقک آسانسور و یا بالابر توسط مولد موتوری کاهش پیدا
می کند که نیروی الکتریک را جهت جذب به منبع "پمپاژ" می کند .منبع کارور معمول به این دلیل که به طور ذاتی منبع
نیروی نامحدودی است به آسانی نیروی باز زایشی را جذب می کند .نیروی تولید شده توسط بار به سادگی دیگر بارها که بار
واقعی کارور (اصلی) را کاهش می دهند تحت پوشش قرار می دهد .از سوی دیگر ،یک دستگاه مولد منبع نیروی ایزوله ای
است که گنجایشی محدودی جهت جذب نیروی باز زایشی دارد .جذب نیروی باز زایشی تابعی از اصطکاک موتور اسب بخار
در سرعت تعیین شده ،اسب بخار پروانه ،اصطکاک مولد ،و اتلاف اصطکاک هوا و هسته (یعنی نیرویی که برای تثبیت میزان

ولتاژ خروجی مولد لازم است) می باشد .میزان نیروی باز زایشی دستگاه در برگه ی مشخصات توصیه شده ی دستگاه مولد

آورده شده است و به طور معمول  ۱۰تا  ۲۰درصد از میزان نیروی دستگاه مولد است( .مولد موتور را به حرکت در می آورد ،و
انرژی را از طریق اتلاف اصطکاکی جذب می کند).

۵/۱

•
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COMMENTS

ولتاژ پایین منجر به کاهش گشتاور نیرو و افزایش دما می

+/-5%

+/_10%

.دوش ولتاژ بالا منجر به افزایش گشتاور نیرو و شروع به کار

EOUIPMENT
Induction
Motors

کردن تقویت کننده می شود.

نیروی بازدارنده سیم پیچ و زمان ثابت کاهش متناسب با

N/A

+/_10%

Coils,

گردش آمپر سیم پیچ می .دشاب سیم پیچ های کوچک تر ممکن

Motor

است در طی این مقاومت برای کاهش ناپایدار کاهش
یابد .کاهش ولتاژ ناپایدار تا  ۳۰الی  ۶۰درصد بیشتر از دو

Starters%

ش
ه %نور
ا ی ۹۵
کر نتیجه
.ولتاژ د
افزایش ولتاژ در نتیجه ی  ۵۵۰٪طول عمر .
کاهش تناوب ممکن است در نتیجه جرقه نور شود.
ژ
امی شود
ت حد دما
لش بیش از
وبه افزای
.ا منجر
بال

N/A

ش
همی شود
اوش شدن
کر به خام
.تاژ منج
ول
ژ
امی شود
ت حد دما
لش بیش از
وبه افزای
.ا منجر
بال

+ 10% , -

Incandescent

25%

Lighting

N/A

+/_10%

Fluorescent

N/A

+ 10% , -

Lighting
HID Lighting

20%

چ
ییه نمی شود
ه ۵٪ولتاژ تخل
.ای تا ۲۰ -
باتری

+/-5%

| Static UPS| + 10%, -15%

 UPSها به میزان تغییر تناوب بیشتر از HZ/Sec 0.5

حساسی هستند( .نرخ کشت) با افزایش سایز ژنراتور ممکن

است برای اختلال ولتاژ هماهنگ لازم باشد.
HZ/Secیساسح
1
 VFDبه میزان تغییر متناوب بزرگتر از
.هستند

+/-5%

+10%, -15%

\/ariable

Frequency

با افزایش سایز ژنراتور ممکن است برای محدود کردن

)Devies(VFD

اختلال ولتاژ هماهنگ لازم باشد.
در

صورتی که ولتاژ تا

ه  ۹در صدد

دریافت نشد ،ابزار محافظ تحت ولتاژ ممکن است بسته شده باشد ،ابزار

اضافه

جریان ممکن است قطع شده باشد ،استارتر های کاهش ولتاژ ممکن است قطع شده باشد و یا  ---و موتورها ممکن
است متوقف شده باشند و یا سرعت قابل قبولی نداشته باشد.

میزان نامناسب نیروی باز زایشی برای استفاده می تواند به افزایش ناخواسته ی سرعت پایین آمدن آسانسور و افزایش
دسر حکت دستگاه مولد

همایی

شود.

نکته :بارهای باز زایشی اضافی می تواند سرعت بیش از حد و از کار افتادگی دستگاه مولد را به بار آورد .ساختمان
های کوچکی که در آن ها آسانسور بار اصلی دستگاه مولد است در برابر این مشکل بیشترین آسیب پذیری را دارا هستند.
به طور کلی ،مشکلی باز زایشی را می توان با اطمینان از این موضوع که بارهای متصل دیگر نیروی باز زایشی را جذب می

بار آسانسور به مولد انتقال یابد .در بعضی موارد به ذخیره های بار اضافی همراه با ابزارهای کنترل ذخیره ی بار نیاز است تا
به جذب بارهای باز زایشی کمک شود.

۹ح

)
(Load
Power
F
Factor
P
()FP
)(
 ۳-۳-۴-۲-۱عامل نیروی باز
القاوری و ظرفیت خازنی جریان های بار  ACنقطه ای را ایجاد می کنند که در آن موج جریانی  SinuSOdialاز
صفر رد می شود تا نقطه ای که در آن موج ولتاژ از صفر رد می شود را تضعیف کرده و یا هدایت کند .بارهای برق پذیر،
موتورهای بیش برانگیخته هماهنگ ،و دیگر موارد منجر به ایجاد عامل نیروی هدایت گر می شود ،که در آن جریان ولتاژ را
هدایت می کند .به طور معمول بیشتر عامل تضعیف نیرو ،که در آن جریان ولتاژ را تضعیف می کند ،مورد نظر است و از
القاوری در جریان به وجود می آید .عامل نیرو کسینوس زاویه ای هدایت یا تضعیف ولتاژ توسط جریان است ،که در آن یک
دوره ی کامل  ۳۶۰ SinuSOidalدرجه است .عامل نیرو به طور معمول به عنوان یک رقم اعشاری ( )۸۰و یا درصد
( )۰۸٪عنوان می شود .عامل نیرو نسبت  KWبه  KVAاست .لذا:
 PFملا kW = kVA

دقت داشته باشید که دستگاه های مولد سه مرحله ای برای بارهای  PF ۰۸و دستگاه های مولد یک مرحله ای

برای بار های  PF ۱٫۰تنظیم شده اند .بارهایی که باعث می شوند عوامل نیرو پایین تر از آن چه باشند که مولد ها بر اساس
آن ها تنظیم می شوند ممکن است باعث شوند جن سایز دینام یا دستگاه مولد بزرگ تری را برای سرویس رسانی مناسب به
بار توصیه کند.

صدمه زده و یا ابزارهای حفاظتی را دچار مشکل کنند .معمول ترین منابع عامل هدایت گر نیرو سیستم های  UPSای
هستند که از فیلترهای هماهنگ خطی ورودی استفاده می کنند ،و یا دستگاه های اصلاح عامل نیرو (ذخیره های خازنی)
می باشند که با موتورها مورد استفاده قرار می گیرند .بار عاملی هدایت گر نیرو باید از دستگاه های مولد جدا باشد .ظرفیت
خازنی سیستم منبعی از انگیزش مولد می شود و کاهش کنترل ولتاژ تبدیل به یک معضل می گردد .همیشه خازن های

 ۳-۳-۴-۳بارهای تک مرحله ای و توازن بار
)(Single-Phase Loads and Load Balance
بارهای تک مرحله ای باید تا حد امکان به صورت متوازن بین سه مرحله ی دستگاه مولد سه مرحله ای پخش
شود تا از گنجایش مولد و عدم توازن محدودیت ولتاژ به خوبی استفاده شود .به عنوان مثال ،تنها به  ۱۰درصد عدم توازن باز
تک مرحله ای جهت محدود کردن بار متوازن سه مرحله ای به کمتر از  ۷۵درصد از گنجایش تنظیم شده نیاز است .برای
جلوگیری از داغ شدن موتورها و از کار افتادگی زودهنگام عایق سازی در موتور سه مرحله ای ،عدم توازان ولتاژ باید در
 ۲-۲-۳-۵در صفحه گی  ۱۳۵را ببینید.
میزان کمتر از  ۲در صل باقی بماند.
هبخشر

)(Equipment
 ۴انتخاب ابزار آلات noitceleS

 ۴ -۱مرور ) (Overview
هنگامی که در مورد اندازه و ترتیب بار دستگاه (های) مولد تصمیم گرفته شد ،نوبت به انتخاب ابزار آلات مناسب

این بخش با ابزار آلات مختلف دستگاه مولد جهت نصب کامل و عملی سرو کار دارد .شاخصه های عملکردی،
ملاک های انتخاب و ابزار آلات اختیاری مورد نیاز در این بخش مورد بحث قرار می گیرند.
 ۴-۲دینام ها ) (Alternators

 ۴-۲-۱ولتاژ ()egatloV
)(Low
 ۴-۲-۱-۱ولتاژ پایین egatloV
عمدتا نوع استفاده ،ولتاژ دستگاه مولد انتخابی را مشخص می کند .در استفاده های ضروری و آماده ی کاربرد،
ولتاژ خروجی مولد معمولا به ولتاژ مصرفی بارها ارتباط پیدا می کند .بیشتر ولتاژ ها و پیکر بندی اتصال های استفاده شده
صنعتی بین سازنده های دینام به عنوان گزینه هایی استاندارد در دسترسی هستند .ممکن است بعضی ولتاژ ها که به ندرت

مورد استفاده قرار می گیرند به تنظیمهای خاصی احتیاج داشته باشند که مستلزم زمان فرآوری قابل توجهی برای تولید می
باشد .بیشتر دینام ها حداقل تنظیم ولتاژ  ٪۵ =Eاز ولتاژ سطحی مشخص شده را دارا می باشند تا توانایی تطبیق طبق لازمه
های محلی های خاصی را داشته باشند .جدول  ۵۹در صفحه ی  ۳۸۹را ببینید.

)Medium
 ۴-۲-۱-۲ولتاژ متوسط ( 6egatloV
در کاربردهای نیروی اولیه یا بار پایه ای ،یا هنگامی که شرایط کاربردی عمومی رسانا هستند ،دستگاه های مولد
ولتاژ متوسط (بیشتر از  ۶۰۰ولت) با فرکانس بالاتری مورد استفاده قرار می گیرند .به طور کلی ،در مواردی که خروجی از

یک مولد ولتاژ پایین از  ۲۰۰۰آمپر بیشتر شود ،باید از ولتاژهای متوسط استفاده کرد .عوامل دیگری که منجر به استفاده از
ولتاژ های متوسط می شود اندازه ظرفیت ابزارهای سوئیچ نیرو و میزان رساناهای لازم در برابر ولتاژ پایین می باشند .در

حالی که ابزارهای ولتاژ متوسط گران تر می باشند ،رساناهای لازم (به ترتیب  ۱۰تا  ۲۰برابر کمتر از ظرفیت آمپر) در صورت
ترکیب شدن با سیم راه های کمتر ،ساختارهای پشتیبان ،و زمان نصب می توانند هزینه ی بالای دینام را جبران کنند.

۹۲

)
(InSulation
Sgnand
 ۴-۲-۲عایق سازی و درجه بندی itaR
به طور کلی ،دینام های  ۲۰تا  ۲۰۰۰کیلووات عایق سیم پیچی کلاسی  NEMAFیا کلاسی  Hدارند .عایق
کلاسی  Hبرای مقاومت در برابر دماهای بالاتر از کلاسی  Fطراحی شده است .درجه های دینام از لحاظ محدوده های

افزایش دمایی اندازه گیری می شوند .عایق های دینام کلاس  Hدرجه بندی خروجی کیلوواتی و کیلوولت آمپری دارند که
در محدوده ی کلاسی افزایش دمای  ۱۲۵ ،۵۰۱ ،۰۸و  ۱۵۰درجه ی سانتیگراد بالای دمای محیطی  ۴۰درجه ای باقی می
مانند .دینامی که در محدوده ی  ۸۰درجه ای کار می کند طول عمر بالاتری نسبت به درجه های دمایی بالاتر خواهد
داشت .دینام هایی که درجه بندی افزایش دمایی پایین تری برای درجه بندی دستگاه مولد مورد نظر دارند موتور را بهتر به
کار می اندازند ،کاهش ولتاژ کمتری دارند ،توانایی بار غیر خطی یا نامتوازن بیشتری دارند ،و توانایی جریان خطای بیشتری

نیز از خود نشان می دهند .بیشتر دستگاه های مولد تولید نیروی  CumminSبیشتر از اندازه ی یک مولد در دسترس
دارند ،که این امر منجر به امکان استفاده شدن در گستره ی وسیعی از کاربرد ها گشته است.
خیلی از دینام های دستگاه مولدی خاصی درجه بندی های متفاوتی مثل  (C.P.S) ۱۲۵/۱۰۵/۸۰دارند .این امر
بدین معنی است که انتخاب دینام بسته به درجه دستگاه مولد در محدوده ی دمایی متفاوتی عمل می کند ،به این صورت
که در درجه استندبای ،در محدوده ی افزایش دمایی  ۱۲۵درجه سانتی گراد ،در درجه ابتدایی در محدوده ی افزایش دمایی
 ۱۰۵درجه ،و در درجه ی دامنه دار در محدوده ی افزایش دمایی  ۸۰درجه باقی می ماند.

)(Additional
 ۴-۲-۳توضیحات مکمل senilediuG
)(Environmental
 ۴-۲-۳-۱شرایط محیطی gninoitidnoC
در محیطهای شور ،احتمال ته نشینی سدیم کلرید بر عایق ها ،سطوح فلزی عایق نشده (الزاما نه از جنس آهن) و
دیگر موارد منجر به دو مساله ی مرتبط به هم می شود :زنگ زدگی و جذب رطوبت که باعث می شود عایق لطمه بخورد .از
بین بردن رطوبت از جو محفظه مولد تا حد توان از اهمیت بالایی برخوردار است .این زدودن باید هم در زمان ورود احتمالی

رطوبت و هم پس از ورود آن ،هنگامی که ممکن است چگالش صورت گیرد انجام پذیرد ،دریچه های باید از نوع ضد باران
باشند و مسیری پیچشی با سرعت درون کشی پایین داشته باشند تا ذرات رطوبت در قسمت درون کشی به هم بپیوندند .این

امر ته مانده ای از رطوبت را به جا می گذارد و یک صفحه ی فلزی باید از تماس مستقیم آن با انتهای دینام جلوگیری کند.
دینام باید این امکان را داشته باشد که هوای مورد نیاز خود را از هوایی که در دستگاه گذر می کند تامین کند ،در مسیر
صحیحی که از جریان دوباره جلوگیری شود ،و نه از هوایی که به طور مستقیم به دستگاه می خورد .بدین ترتیب ،مسیرهای
پیچشی اضافی ایجاد شده این فرصتی بیشتر را در اختیار رطوبت قرار می دهند تا قبل از ورود به دینام به هم پیوسته و ته
نشین شوند .ممکن است ایجاد مسیرهای پیچشی اضافی میزان جلوگیری از جریان هوا را افزایش دهد و لذا مدل سازی
جریان هوا قبل از ساخت و ساز ضروری است.

۹۳

محیط محفظه باید دارای گرم کن های محیطی باشد ،به اندازه ای که بتواند دمای محفظه را حداقلی پنج درجه
سلسیوسی افزایش دهد و توسط کنترل کننده های دمایی و رطوبتی هدایت شود .در هنگامی که هوا گرم و مرطوب است
محفظه موتور را تهویه کنید چرا که این عمل می تواند بدون گرم کردن بیجای محفظه ،رطوبت را کاهش دهد .کنترلی
تهویه هوا با استفاده از ترکیب کنترل کننده های دمایی و رطوبتی بارگذاری الکتریکی را مقرون به صرفه می کند .گرم کن
های ضد چگالش در دینام ها در این گونه استفاده ها اجباری هستند ،و باید به یک منبع الکتریکی با اندازه ی مناسب وصلی
شوند و در شرایطی که چالش رخ می دهد ،و مولد بی حرکت است فعال باشند.
محفظه باید با دریچه های باز کننده ی فنر-مسدود کننده ی موتور متناسب باشد و این دریچه ها باید بلافاصله
پس از توقف کار دستگاه بسته شده ،و با افزایش غیرعادی دما سازگار باشند .تمامی قسمت های محفظه باید یا گالوانیزه
شوند ،با پودر پوشش داده شوند ،و یا با رنگ ضد نمک پوشیده شوند تا از پوسیدگی جلوگیری شود ،و باید توجه خاصی به

نقاطی معطوف شود که ممکن است در آن ها رطوبت باقی بماند.

)
Water
erwithin
uso
 ۴-۲-۳-۲آب در محفظه ( thelcne
آبی که وارد محفظه می شود نباید در زیر دینام جمع شود ،چرا که جریان درون کش هوا باعث افزایش تلاطم زیر
دستگاه شده و ممکن است به قطرات آبی که احتمالا به روغن ،نفت ،مواد خنک کننده و یا نمک آلوده شده اند این امکان را
دهد که وارد دستگاه شوند .اگر آب زیر دینام قرار گیرد ،صفحه ی محافظی را به دستگاه اضافه کنید تا از کشیده شدن
قطرات به جریان درون کش هوای دینام جلوگیری شود.

)(Winding
 ۴-۲-۳-۳محافظت از سیم پیچی noitcetorP

محافظت بیشتر از سیم پیچی در برابر رطوبت می شود .این رویه تنها در مورد نگهدارنده ی اصلی قابل اجرا است .این
پردازشی اضافی منجر به کاهشی درجه ای  ۳تا  ۵درصدی از درجه بندی های دامنه دار اوج  (۱۵۰/۱۶۳افزایش) می شود،
اگر چه هیچ گونه کاهشی درجه ای از این رویه در درجه بندی های دامنه دار اصلی  (۱۰۵/۱۲۵افزایش) ایجاد نمی شود .این

پردازش را نباید جایگزینی برای پردازش های محیطی بالا باشد ،بلکه باید در کنار آن ها به کار گرفته شود .پرداخت هزینه
های اضافی برای این پردازشی الزامی است چرا که زمان القا و مواد را افزایش می دهد.

 ۴-۲-۳-۴محافظت از قسمت های فلزی بدون محافظ داخلی
)(metal internal parts Protection of bare
 CGTقادر است پردازشی افزون بر سطوح فلزی بدون محافظ داخل دستگاه ارائه کند .این ها شامل میله و بخشی
های مختلفی می شود که بر روی میله و استوانه ی دستگاه سوار می شوند .این پردازش مشمول هزینه های اضافی می
شود.

ع ا"

 ۴-۲-۳-۵عملیات ) (Operation
دستگاه و کنترل های سیستم باید به گونه ای اندازه گیری و برنامه ریزی شوند که دینام در سطح باری مناسبی

عمل کند تا از این که سیم کشی به حداقل دمای  ۱۰۰درجه سلسیوس رسیده و در آن دما بماند اطمینان حاصل شود .این
دما باید در سردترین شرایطی دست یابد که در منطقه میتوان با آن مواجه شد .این امر باعث می شود سیم کشی ها در
شرایط عاری از رطوبت باقی بمانند و رطوبت از سیم کشی ها دور بماند.

)
(Non-linear
 ۴-۲-۳-۶بار غیر خطی daoL
به دلیل تسلط بارهای غیر خطی بر این مناطق CGT ،توصیه می کند که اگر دستگاه های  P7Xاستفاده می
شوند ،به عنوان ( DE7طرح تولید کار گذاشته ی دستگاه) مشخصی شوند .طرح های مولد

های PE7

میی

توانند عوامل

بیشینه ی بالاتری که در این کاربرد ها وجود دارند را فراهم کنند .دستگاه باید در درجه بندی کلاسی  Fاندازه گیری شود که
منجر به کاهش درجه می شود اما تاثیر گرمایشی و مقاومت واکنشی موثر دستگاه کمتری را به همراه دارد ،لذا شکل موجی

بهتری را پدید می آورد.

 ۴-۲-۳-۷فیلترها ()sretliF
 CGTفیلتر هایی را که نفوذ آب در آن ها یک معضل به شمار می رود را برا کاربرد توصیه نمی کند .فیلترها فقط
باید برای از میان برداشتن ذره های خشک به کار روند .فیلترها به سرعت خیس شده و درون کشی هوا را محدود می کنند،

و بعد از خاموش شدن ،آب موجود در فیلتر جو موجود در دینام را بسیار مرطوب می کند که باعث افزایش رشد کپک می
شود.

)
Maintenance
 ۴-۲-۳-۸ساز و کار نگه داری ( emigeR
برنامه ای ماهیانه بدین صورت اجرا می شود که در آن مولد به مدت چهار ساعت یا بیشتر در دمای کارکردی
معمولی (سیم کشی حداقل در  ۱۰۰درجه سلسیوس) قرار گرفته تا سیم کشی ها را در قرار گرفتن در شرایط عاری از رطوبت
یاری کند و از شکل گیری کپک جلوگیری کند.

)
(Windings
snoiand
 ۴-۲-۴سیم کشی ها و اتصالات tcennoC

واقع می شوند ما را در تصمیم گیری در مورد بهترین مولد برای کاربرد خود یاری می کند.

حا

)
(Windings
snoiand
 ۴-۲-۴-۱قابل اتصال مجدد tcennoC
خیلی از دینام ها با خروجی های انفرادی سیم کشی های جدای مرحله ای طراحی شده اند که می توانند به پیکر

بندی های  WYEیا دلتا متصل شوند .این دینام ها اغلب دینام های ۶لید نامیده می شوند .دینام های قابل اتصال مجدد

اکثرا دارای شش سیم کشی جدا هستند ،که هر جفت از آن ها در هر مرحله قرار دارند و می توانند به صورت سری یا
موازی ،و یا در پیکر بندی های  Wy Cیا دلتا به طور مجدد متصل شوند .این دینام ها قابل اتصال مجدد  ۱۲لیدی نامیده
می شوند .این نوع دینام ها عمدتا با هدف قابلیت تنظیم و بازدهی در ساخت تولید می شوند و در کارخانه طبق پیکر بندی

های مورد نیاز متصل و آزمایش می شوند.

)(Broad
 ۴-۲-۴-۲گستره وسیع egnaR
بعضی دینام ها به گونه ای طراحی شده اند تا گستره ی وسیعی از خروجی های سطحی ولتاژی مثل گستره ی
 ۲۰۸تا  ۲۴۰یا  ۱۹۰تا  ۲۲۰ولت را تنها با تنظیم سطح برانگیختگی تولید کنند .هنگامی که به این دینام ها قابلیت اتصالی

مجدد نیز اضافه گردد ،به آن ها قابل اتصال مجدد گستره وسیع اطلاق می شود.

)
(Extended
 ۴-۲-۴-۳گستره توسعه یافته egnaR
این اصطلاح در مورد دینام هایی استفاده می شود که گستره ی ولتاژ بالاتری نسبت به دینام های گستره وسیع

 ۳۸۰ولت تولید می کند.

)
(Limited
 ۴-۲-۴-۴گستره محدود egnaR
همان گونه که از نام آن ها پیداست ،دینام های گستره محدود قابلیت تنظیم گستره ی ولتاژ سطحی بسیار
محدودی دارند (به عنوان مثالی  ۴۸۰-۴۴۰ولت) و یا به این منظور تولید شده اند که تنها یک ولتاژ سطحی خاصی و یا ارتباط
مثالی  ۴۸۰ولت  WYEتولید کنند.

)
(Increased
gniMotor
 ۴-۲-۴-۵شروع موتور افزایش یافته tratS
این واژه جهت توصیف دینام های بزرگ تر و یا دارای ویژگی های سیم کشی خاصی است که ظرفیت جریان

شروع موتور بالاتری تولید می کنند .با این حال ،همان طور که در قبل نیز به آن اشاره شد ،قابلیت شروع موتور افزایش
یافته نیز از طریق انتخاب دینام محدود کننده ی افزایش دمای کمتر نیز قابل دستیابی است.

۹ -۹

)
(FundamentalS
noitaand
 ۴-۲-۵اصول پایه ای و برانگیختگی ticxE
اطلاع داشتن از اصول پایه ای مولد های  ACو سیستمهای برانگیختگی مولد در ارتباط با واکنش بارگیری
ناپایدار ،فعل و انفعالی رگلاتور ولتاژ با بار ،و واکنشی سیستم برانگیختگی نسبت به کاستی های خروجی مولد امری ضروری
است.

یک مولد انرژی مکانیکی چرخشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند .همان گونه که در شکل  ۸در صفحه ۶۷

مشخص است ،مولد اساسا از یک آرمیچر و یک قسمت نگه دارنده (محور ثابت؟) تشکیل شده است .آرمیچر صفحه ی مولد
را حمل می کند (به صورت  ۴میله نشان داده شده است) ،که توسط موتور به چرخش در می آید .انرژی صفحه توسط منبع
 ،CDکه مولد راه انداز نامیده می شود و به انتهای  Fو  -سیم کشی های صفحه متصل است ،فراهم می شود .مولد به

گونه ای طراحی شده است که زمانی که موتور آرمیچر را به کار می اندازد ،خطوط نیروی میدان مغناطیسی به صورت
عمودی در طول سیم کشی های محور ثابت قطع می شوند ،و ولتاژ در عامل سیم کشی محور ثابت را به وجود می آورند.
هر زمان که قطبیت تغییر می کند (دوبار در هر گردش در مولد های چهار ستونه) ولتاژ در عامل سیم کشی معکوس می

شود .به طور معمول ،یک مولد  ۴برابر محل سیم کشی بیشتری از آن چه که نشان داده شده است دارد ،و احتمال دارد

تبعید گرایی اجتخیابی

نگه دار قده

شکل  .۸بخش متقاطع مولد  ۴ستونه (محور ثابت ،سیم کشی های محور ثابت ،آرمیچر ،خطوط مغناطیسی نیرو)
ولتاژ تولید شده در هر عامل سیم کشی به نیروی میدان (که می تواند با تراکم بالاتر خطوط نیرو نشان داده شود)،
سرعت قطع عوامل سیم کشی توسط خطوط نیرو ( )mIDTو طولی توده بستگی دارد .لذا به منظور تغییر دادن ولتاژ خروجی

- ۷

مولد ها به سیستم های راه انداز خود برانگیخته یا جدا برانگیخته مجهز هستند.

)
(Self-Excited
 ۴-۲-۵-۱مولد های خود برانگیخته srotareneG
سیستم برانگیختگی یک مولد خود برانگیخته از طریق استفاده (انشعاب گرفتن) از نیروی خروجی مولد و با استفاده

از رگلاتور ولتاژ اتوماتیک ( )RVAانجام می شود .رگلاتور ولتاژ و فرکانسی خروجی مولد را دریافت می کند ،آن ها را با
مقادیر توصیه شده مقایسه می کند و سپس خروجی  DCتنظیم شده ای را به سیم کشی میدانی مولد راه انداز می فرستد.

میدان مولد راه انداز خروجی  ACرا در آرمیچر راه انداز ایجاد می کند ،که بر روی محور در حال چرخش و انرژی در مولد
است .خروجی مولد راه انداز توسط دیودهای در حال چرخش و بر محور مولد مستقیم شده تا  DCرا برای آرمیچر اصلی
(میدان مولد) فراهم کند .رگلاتور ولتاژ به محض احساسی تغییر در ولتاژ و فرکانسی خروجی به دلیل تغییر در بار ،جریان مولد
راه انداز را افزایش یا کاهش می دهد ،و لذا قدرت میدانی مولد افزایش یا کاهش پیدا می کند .خروجی مولد مستقیما با
نیروی میدانی تناسب دارد .به شکلی  ۹در صفحه  ۶۹رجوع شد.
به طور معمول سیستم راه انداز یک مولد خود برانگیخته ارزان ترین سیستم موجود از یک تولید کننده است .در
صورتی که دستگاه مولد نسبت به نوع کاربرد اندازه متناسبی داشته باشد ،این سیستم سرویسی مناسب را در هر گونه شرایط
اجرایی ارائه می دهد .مزیت سیستم خود برانگیخته نسبت به سیستم های جدا برانگیخته این است که سیستم خود

برانگیخته به طور ذاتی در برابر شرایط جریان کوتاه متقارن قادر به محافظت از خود است چرا که میدان "افت می کند" .لذا
نیازی به یک جریان خط اصلی شکن برای محافظت از مولد و گردانندگان سطح اول پخش نیست و در انتها هزینه ی نصب

سیستم پایین تر می آید.
کاستی های سیستم خود برانگیخته عبارتند از:
•
O

ممکن است انتخاب مولدی بزرگ تر برای فراهم کردن عملکرد شروع موتور قابل قبول تر الزامی باشد.
دستگاه های خود برانگیخته برای انرژی رساندن به میدان بر مغناطیسم پس مانده متکی باشد .اگر مغناطیسم پسی
مانده کافی نباشد ،باید با منبع نیروی  DCمیدان را انرژی دار کرد.

• ممکن است این سیستم در برابر جریان های معیوب تا آن اندازه مقاومت نکند که قطع کننده های جریان رشته ی
پایین را قطع کند.
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شکل  .۰۱مولد جدا برانگیخته ()GMP
)
(Separately-Excited
 ۴-۲-۵-۲مولد های جدا برانگیخته srotareneG
سیستم برانگیختگی مولد جدا برانگیخته شبیه سیستم مولد خودبرانگیخته است ،با این تفاوت که مولد مغناطیسی
دائمی در انتهای محور مولد اصلی به رگلاتور ولتاژ انرژی می رساند .به شکلی  ۱۰در صفحه ی  ۶۹مراجعه کنید .جریان
برانگیختگی توسط بارهای مولد تحت تاثیر قرار نمیگیرد ،چرا که خود منبع مستقلی از نیرو است .مولد قادر است جریان دو یا
سه بار درجه دار شده را در حدود ده ثانیه حفظ کند .به این دلایلی ،سیستمهای برانگیختگی مولد جدا برانگیخته برای
مواردی که قابلیت شروع به کار موتور بهتر ،کارکرد قابل قبولی با بارهای غیر خطی و کارکرد طولانی تر مدار کوتاه مورد نیاز
است پیشنهاد می شود .در صورت استفاده از این سیستم برانگیختگی محافظت از مولد در برابر شرایط خرابی مدار ضروری

- ۹

است چرا که مولد ممکن است آن قدر کار کند تا خراب شود .سیستم کنترل "پاور کامند" همراه با "امپ سنتری " محافظت
لازم را با حفظ جریان مدار کوتاه و خاموش کردن دستگاه مولد قبل از صدمه دیدن دینام در هنگامی که خرابی مدار ادامه
دار است فراهم می کند .به بخشی  ۵در صفحه ی  ۱۰۲به منظور یافتن اطلاعات بیشتر در این مورد مراجعه شود.

)
Transient
 ۴-۲-۵-۳بارگذاری ناپایدار ( gnidaoL
یک دستگاه مولد ،بدون توجه به نوع سیستم برانگیختگی ،از جنبه ی نیروی موتور ( )WKو ولت آمپر مولد
( )AVKمنبع نیروی محدودی است .بدین دلیل ،تغییر بار منجر به انحراف ناپایدار در ولتاژ و فرکانسی می شود .شدت و
طول این انحراف ها اصولا تحت تاثیر شاخصه های بار و اندازه ی دینام نسبت به بار است .یک دستگاه مولد در مقایسه با

مبدل کاربردی معمول منبع آمپدانس نسبتا بالایی است.
شرح ولتاژ معمولی در مورد استفاده از بار و قطع آن در شکل  ۱۱صفحه ی  ۷۱نشان داده شده است .در سمت
چپ نمودار ولتاژ ثابت بدون بار در سطح  ۱۰۰درصدی ولتاژ درجه بندی شده تنظیم می شود .هنگامی که باری به کار بسته

شود ،ولتاژ بلافاصله پایین می آید .رگلاتور ولتاژ کاهش ولتاژ را حس کرده و با افزایش جریان میدانی به منظور جبران کردن
ولتاژ درجه بندی شده واکنش نشان میدهد .زمان بازیابی ولتاژ مدت زمان بین به کار بستن بار و بازگشت ولتاژ به پوششی

تنظیم ولتاژ است (به صورت  ٪۲ =Eنشان داده می شود) .به طور معمول ،کاهش ولتاژ ابتدائی در زمانی که  ۱۰۰٪بار درجه
بندی شده ی دستگاه مولد (در  )FP۸۰در گام اول متصل است بین  ۱۵تا  ۴۵درصد ولتاژ سطحی است .بازیابی به میزان
ولتاژ سطحی بسته به ماهیت بار و طرح دستگاه مولد بین  ۱تا  ۱۰ثانیه طول می کشد.
مهم ترین تفاوت بین یک دستگاه مولد و یک دستگاه کاربردی این است که در زمان به کار بردن ناگهانی بار در
مورد دستگاه کاربردی ،تغییر فرکانسی به طور معمول رخ نمی دهد .هنگامی که بارها در مورد یک دستگاه مولد به کار می
روند ( TDIT1فرکانسی) دستگاه افت می کند .دستگاه باید تغییر در سرعت را متوجه شد و میزان سوخت خود را به طور مجدد

تنظیم کند تا در سطح باری جدید خود تنظیم را انجام دهد .تا زمانی که بار و درجه سوخت متناسب جدیدی به دست آید،
فرکانسی به جای این که سطحی باشد متفاوت است .به طور معمول ،کاهش فرکانسی در زمانی که  ۱۰۰٪باز درجه بندی
شده در گام اول اضافه می شود بین  ۵تا  ۱۵درصد فرکانسی سطحی کاهش پیدا می کند .ممکن است پروسه ی بازیابی
چندین ثانیه طول بکشد.

پوشش تنظیم ولتاژ %2E

T

افت ولتاز ناپایدار

فراتر رفتن ولتاژ ناپایدار
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زمان بازیابی ولتاژ

(بار اعمال شده)

(بار جدا شده)
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بار اعمال شده

شکل  .۱۱شرح ولتاژ معمول در استفاده و قطع بار

نکته :همه ی دستگاه های مولد معمول قادر نیستند  ۱۰۰٪بار دفع کننده را در یک مرحله بپذیرند.

عملکرد بین دستگاه های مولد متفاوت است چرا که در شاخصه های رگلاتور ولتاژ ،پاسخ دستگاه کنترل سرعت ،طرح
مکش موتور سیستم سوختی (عادی یا با استفاده از افزون گر) و چگونگی متناسب بودن موتورها و مولد ها تفاوت وجود دارد.
هدفی مهم در طراحی دستگاه مولد محدود کردن انحراف ولتاژ و فرکانسی به سطوح قابل قبول است.

) (Generator
 ۴-۲-۵-۴نمودارهای اشباع مولد Saturation Curves
نمودارهای اشباع مولد ولتاژ خروجی مولد برای بارهای متفاوت را در حالتی که جریان اصلی سیم کشی میدان تغییر

میدانی نیاز است تا ولتاژ خروجی درجه بندی شده ی بدون بار حفظ شود .منحنی اشباع بار کامل  Bنشانگر این مساله است

که در حالتی که نیروی بار کامل  ۰۸باشد ،مقدار تقریبی  ۳۸آمپر جریان میدانی جهت حفظ ولتاژ خروجی مولد درجه بندی
شده لازم است .به شکلی  ۱۲در صفحه ی  ۶۹مراجعه شود.
۷۱

)
(Excitation
esnSystem
 ۴-۲-۵-۵واکنشی سیستم برانگیختگی opseR
جریان میدان را نمی توان به طور همزمان با واکنش به تغییر بار عوضی کرد .رگلاتور ،میدان برانگیخته کننده ،و
میدان اصلی همگی مقادیر زمانی ثابتی دارند که باید اضافه شوند .رگلاتور ولتاژ واکنشی نسبتا سریعی دارد ،در حالی که

میدان اصلی واکنشی بسیار آهسته تر از میدان برانگیخته کننده دارد چرا که چندین برابر بزرگ تر است .باید به این مساله
توجه داشت که واکنش یک سیستم خود برانگیخته تقریبا با واکنشی سیستم جدا برانگیخته یکسان است چرا که مقدار ثابت
زمان برای میدان های اصلی و برانگیخته کننده عاملی بسیار مهم در این مساله به شمار می روند ،و در هر دو سیستم رواج
دارند.
نیروی میدانی با در نظر گرفتن تمامی اجزاء سیستم برانگیختگی طراحی می شود تا زمان ریکاوری را بهبود بخشد.
این نیرو باید به اندازه باشد که زمان ریکاوری را به حداقل برساند ،اما نباید به حدی باشد که منجر به عدم ثبات (فراتر از حد
معمولی) شده و یا بر موتور (که منبع محدودی از نیرو است) غلبه کند .شکل  ۱۳در صفحه ی  ۶۹را ببینید.
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شکل  .۲۱نمودار اشباع مولد معمول
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شکل  .۳۱شاخصه های واکنشی سیستم برانگیختگی

۷۲

)
(Motor
esStarting
 ۴-۲-۵-۶واکنشانی شروع موتور nopseR
هنگامی که موتورها آغاز به کار کنند ،کاهشی در ولتاژ آغازگر رخ می دهد که اساسا شامل کاهش ولتاژی آنی به
علاوه ی کاهش ولتاژی که در نتیجه ی واکنشی سیستم برانگیختگی رخ داده می شود .شکل  ۱۴در صفحه ی  ۷۴نشانگر

این دو عامل است که با یکدیگر کاهش ولتاژ ناپایدار را نشان می دهند .کاهش ولتاژ آنی حاصل جریان چرخشی قفل شده
ی موتور مقاومت واکنشی فرو ناپایدار دستگاه مولد است .این امر قبل از آنکه سیستم برانگیختگی بتواند با افزایش جریان
میدانی واکنش نشان دهد رخ میدهد و لذا تحت تاثیر توع سیستم برانگیختگی قرار نمیگیرد .ممکن است این کاهش ولتاژ

اولیه کاهش ولتاژهای بیشتری را به همراه داشته باشد که توسط عملکرد "همتایی گشتاور" رگلاتور ولتاژ به وجود می آید
 ""TOllمی کند تا در صورت کاهش سرعت شدید موتور بار آن را خالی کند .یک دستگاه مولد باید به
و ولتاژ را TfO
صورتی طراحی شود که زمان ریکاوری را بهبود بخشد ،و در عین حال از عدم ثبات و یا کار کشیدن بیش از حد از موتور
جلوگیری کند.

)
Locked
A
Rotork
V
)Ak
V
 ۴-۲-۵-۷چرخشانی قفل شده ی
جریان آغازگر موتور (چرخش قفل شده) شش برابر جریان درجه بندی شده است و تا زمانی که موتور به سرعت
درجه بندی شده ای که در شکل  ۱۵در صفحه ی  ۷۵نشان داده شده نرسد به طور چشمگیری کاهش پیدا نمی کند .این

جریان های "درون شتاب " موتور منجر به کاهش ولتاژ مولد می شوند .در ضمن ،نیروی موتور لازم برای شروع به کار
موتور هنگامی که موتور به میزان تقریبی  ۸۰درصد سرعت درجه بندی شده برسد ،در میزان سه برابر نیروی درجه بندی
شده ی موتور اوج می گیرد .اگر موتور دستگاه سه برابر نیروی درجه بندی شده ی موتور را نداشته باشد ،رگلاتور ولتاژ ،ولتاژ

 ""TOllمی کند تا بار موتور دستگاه را تا میزانی خالی کند که بتواند آن را حمل کند .تا زمانی که گشتاور موتور
مولد را TfO
حین شتاب گرفتن بیشتر از گشتاور بار باشد ،موتور قادر است بار را تا آخرین سرعت شتاب دهد .به طور معمول ریکاوری ۹۰
درصدی ولتاژ درجه بندی شده  (۸۱درصد گشتاور موتور) قابل قبول است چرا که تنها افزایشی نامحسوسی در زمان شتاب
گیری موتور به وجود می آورد.

۷۳
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ولتاژ ،اگر  kVAشروع به کار موتور
حفظ شده و برانگیختگی تعییر نکند

 ""rollایجاد شده توسط
ولتاز ffo

عملکرد "هقمانند سازک چرخش" رگلاتور

واکنش سیستم در شروع به کار یک موتور
جتریان شروع به کار لحظم یکی SMI -حا
ولتاز مولد EAC -

واکنش موتور چرخنده ی قفل شده Xns -

واکنش فرو ناپایدار دستگاه مولد X"d -

شکل  .۴۱کاهش ولتاژ ناپایدار
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شکل  .۵۱شاخصه های موتور شروع کننده ی طول خطی معمول

)
(Sustained
pVoltage
 ۴-۲-۵-۸افت ولتاژ ادامه دار iD
همان طور که در شکلی  ۱۶صفحه ی  ۷۳نشان داده شده است ،بعد از کاهش شدید ولتاژ ناپایدار که به مدت
نسبتا کوتاهی (معمولا کمتر از  ۱۰دوره اما برابر با چند ثانیه) رخ می دهد ،دوره ریکاوری ولتاژ ادامه داری روی می دهد.

همانند آن چه که در شکل  ۱۷صفحه ی  ۷۳دیده می شود ،بیشینه ی  KVAشروع موتور در برگه ی مشخصات دستگاه
مولد بیشینه ی  kVAای است که مولد می تواند آن را حفظ کند و در عین حال قادر باشد به  ۹۰درصد ولتاژ درجه بندی
شده برگردد .باید به این نکته توجه داشت که این بیشینه تنها عملکرد ترکیبی مولد ،مولد راه انداز و  AVRاست .عملکرد
شروع موتور یک دستگاه مولد علاوه بر خود مولد ،به موتور و رگلاتور ولتاژ و سرعت موتور بستگی دارد.
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افت ولتاژ ناپایدار معمول:
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افت ولتاز ادامه دار،
 %09ولتاژ بازیابی شده است
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شکل  .۷۱نمودار معمول افت ولتاژ ناپایدار مولد  NEMAدر مقایسه با  RXVAشروع موتور

۷ -۹

) (Fault
 ۴-۲-۵-۹واکنشانی خطا Response
واکنش خطای جریان کوتاه مولد های خود برانگیخته و جدا برانگیخته متفاوت است .یک مولد خود برانگیخته

مولدی با میدان افت کرده" محسوب می شود چرا که در زمانی که ترمینال های خروجی مولد کوتاه شده اند (چه کوتاه
سازی  ۳مرحله ای و یا  L-Lکوتاه شده در طول مراحل حسی) میدان افت می کند .یک مولد جدا برانگیخته می تواند
میدان مولد را حین یک جریان کوتاه حفظ کند چرا که برانگیختگی توسط مولد مغناطیسی دائمی جدایی فراهم می شود.
شکلی  ۱۸در صفحه ی  ۷۸نشان گر واکنشی جریان مدار کوتاه متقارن سه مرحله ای معمولی مولد های خود و جدا
برانگیخته است .جریان مدار کوتاه ابتدائی در ظاهر هشت تا ده برابر جریان مولد درجه بندی شده است و عملکردی از

واکنش متقابل نیمه پایدار مولد می باشد ( .)1/d"Xبرای چند چرخه ی اول ( ،)Aعملا تفاوتی در واکنش بین مولد های
خود و جدا برانگیخته وجود ندارد چرا که در زمان محو شدن انرژی میدانی ،این دو منحنی کاهش جریان مدار کوتاه یکسانی

را دنبال می کنند .بعد از چند چرخه ی اول ( ،)Bیک مولد خود برانگیخته آنقدر منحنی کاهش مدار کوتاه را ادامه می دهد
تا به جریان صفر برسد .یک مولد جدا برانگیخته ،به دلیل گرفتن انرژی میدانی خود از منبعی مستقل ،می تواند  ۲٫۵تا  ۳برابر
جریان درجه بندی شده را با به کار گرفتن خطای سه مرحله ای حفظ کند .این میزان جریان را می توان تا ده ثانیه حفظ
کرد ،بدون اینکه به دینام صدمه ای وارد شود.
شکلی  ۱۹در صفحه ی  ۷۸راه دیگری برای نشان دادن تفاوت واکنش به خطاهای سه مرحله ای است .اگر مولد
خود برانگیخته باشد ،ولتاژ و جریان در زمانی که جریان به بالاتر از خمیدگی منحنی افزایش پیدا کند به صفر می رسد .یک
مولد جدا برانگیخته می تواند مدار کوتاه مستقیمی را حفظ کند چرا که برای نیروی برانگیختگی به ولتاژ خروجی مولد نیاز
ندارد.

)
(Short
se
Circuit
ruWinding
 ۴-۲-۵-۱۰دماهای سیم کشی مدار کوتاه tarepmeT
مشکلی که باید در حفظ جریان مدار کوتاه به آن توجه داشت این است که مولد ممکن است قبل از اینکه مدار
شکن به کار بیفتد تا جلوی خرابی مدار را بگیرد صدمه ببیند .جریان های مدار کوتاه می توانند به سرعت سیم کشی های

نگهدارنده ی مولد را بیش از داغ کنند .به عنوان مثال ،یک مدار اتصال کوتاه  L-Nنامتعادل در یک مولد جدا برانگیخته ای
که برای حفظ جریان درجه بندی شده ی سه برابر طراحی شده است منجر به ایجاد جریانی  ۷٫۵برابر جریان درجه بندی

شده می شود .در آن سطح از جریان ،با فرض این که دمای اولیه ی سیم کشی  ۱۵۵درجه سلسیوس باشد ،در کمتر از پنج
دقیقه سیم کشی به  ۳۰۰درجه سلسیوس می رسد  -دمایی که در آن صدمات فوری و دائمی به سیم کشی وارد می شود.
یک مدار اتصال کوتاه  L-Lنامتعادل چند ثانیه بیشتر نیاز دارد تا سیم کشی ها را به دمای  ۳۰۰درجه سلسیوس برساند ،و
یک مدار اتصال کوتاه متعادلی نیز کمی دیرتر این کار را انجام می دهد .به شکلی  ۲۰در صفحه ی  ۷۸و بخشی  ۳-۴-۵در
صفحه ی  ۱۳۷مراجعه کنید.
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شکل  .۹۱قابلیت مدار کوتاه
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شکل  .۰۲دماهای تقریبی سیم کشی مدار کوتاه

\۷/

همان طور که خواننده می تواند از این بخش طولانی از فصلی در مورد موارد اصولی و برانگیختگی متوجه شود،
تنها دو شکل اساسی سیستم های برانگیختگی بر شاخصه های عملکردی بسیار متنوعی تاثیرگذار هستند .عملکرد ثابت
یکنواخت ،شرایط ناپایدار ،شروع به کار موتور ،واکنش به خطا و دیگر موارد توسط این سیستم تحت تاثیر واقع می شوند .این
تاثیرات در شاخصه ها اهمیت والایی در بررسی عملکرد سیستم دارند .در پایین خلاصه ای در مورد شاخصه های متمایز

کننده ی سیستم های خود و جدا برانگیخته آمده است.
•

خود برانگیخته

•

جدا برانگیخته

کاهش ولتاژ بیشتر
افت میدان
حسگر معمول تک مرحله ای
تاب کمتر در برابر بارهای غیر خطی
شروع کننده ی موتور ضعیف تر

کاهش ولتاژ کمتر
جریان خطای حفظ شده

حسگر  RMSسه مرحله ای
امنیت بیشتر در برابر بارهای غیر خطی
شروع کننده ی موتور بهتر

 ۴-۳موتورها ()senignE
 ۴-۳-۱دستگاه کنترل سرعت موتور ()sronrevoG
)
(Mechanical
 ۴-۳-۱-۱دستگاه های کنترل سرعت موتور مکانیکی sronrevoG
کنترل سرعت موتور مکانیکی ،همان گونه که از نام آن پیداست ،سوخت رسانی موتور را بر اساس حسگر مکانیکی
 RPMموتور از طریق  fly Weightو یا مکانیزم های مشابه کنترل می کند .این سیستم ها  ۵-۳درصد کاهش سرعت از
وضعیت بدون بار به بار کاملی که از طراحی نشات می گیرد را نشان می دهند .این نوع سیستم به طور کلی ارزان ترین نوع

است و برای کاربردهایی که در آن ها کاهش فرکانس برای بارهایی که به کار می روند مشکلی پدید نمی آورد مناسب
است .بعضی از دستگاه های مولد کنترل سرعت مکانیکی را نیز فراهم آورده اند.

۷۹

)(Electronic
 ۴-۳-۱-۲دستگاه های کنترل سرعت موتور الکترونیکی SronrevoG
کنترل سرعت موتور الکترونیکی در مواردی استفاده می شود که کنترل سرعت همزمان (کاهش صفر) مورد احتیاج

الکترومغناطیسی اندازه گیری شده و سوخت رسانی موتور با سولنوئید هایی که توسط مدارهای الکترونیکی به دست می آیند
کنترل می شود .این مدارها ،خواه کنترل کننده های مستقل باشند و یا بخشی از کنترل کننده دستگاه مولد ریزپردازشگر
باشند ،الگوریتم های پیچیده ای را جهت حفظ دقیق کنترل سرعت (و همچنین فرکانس) به کار می برند .کنترل سرعت
موتور الکترونیکی به دستگاه مولد این امکان را می دهد تا در مواجهه با چند نوبت بار ناپایدار سریع تر از کنترل سرعت

موتور مکانیکی ریکاور شود .کنترل سرعت موتور الکترونیکی همیشه باید در مواردی که بار شامل ابزار  UPSمی شود مورد
استفاده قرار گیرد.
موتورهای مدرن ،خصوصا موتورهای دیزلی که سیستم های سوخت رسانی الکترونیکی کاملا خودکاری دارند،
تنها با سیستمهای کنترل سرعت موتور الکترونیکی فراهم می شوند .تقاضا یا شرایط تنظیم برای دستیابی به راندمان
سوخت بهبود یافته ،انتشار دود کم ،و دیگر مزایا به کنترل دقیقی که توسط این سیستم ها قابل دسترسی است نیازمند است.

)
(Engine
smStarting
 ۴-۳-۲سیستم های شروع موتور etsyS
)(Battery
 ۴-۳-۲-۱شروع باتری gnitratS
سیستم های شروع باتری برای

دستگاه

های مولد معمولا

۱۲

ولت تا

۲۴

ولت هستند .به طور معمولی دستگاه های

کوچک تر از سیستم های  ۱۲ولتی و دستگاه های بزرگتر از سیستم های  ۲۴ولتی استفاده می کنند .شکلی  ۲۱در صفحه ی
 ۸۲نشان گر اتصالات یک شروع کننده ی باتری معمولی است .به طریقه ی انتخاب یا اندازه ی باتری و ابزارهای مرتبط که

آمده اند توجه کنید:
• باتری ها باید گنجایش کافی ( ،ACCآمپر سرد لنگ) برای فراهم سازی جریان لنگ موتور که در قسمت توصیه
های دستگاه مولد در برگه ی مشخصات ارائه شده است داشته باشند .ممکن است باتری ها اسید-سربی یا نیکل -

کادمیمی باشند .آنها باید برای این گونه استفاده ها طراحی شده باشند و توسط مقامات محلی که اختیارات
حقوقی دارند تایید شده باشند.
•

دینامی که از موتور نیرو می گیرد و رگلاتور ولتاژ خودکاری داخلی دارد به طور معمول برای شارژ دوباره باتری ها
در طول عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.

•

در بیشتر سیستم های نیروی دستگاه مولد ،شارژ باتری شناور یدکی ،که توسط منبع نیروی معمولی تامین می شود
مورد نیاز است تا باتری ها را در زمانی که دستگاه مولد در حالی کار نیست پر نگه دارد .شارژهای باتری شناور برای
سیستم های استندبای اضطراری لازم هستند.

کدها معمولا زمان بیشینه ی شارژ باتری را مشخصی می

کنند.

فرمول

ساده

ای زیر می تواند برای اندازه گیری

شارژرهای یدکی باتری مورد استفاده واقع شود:
آمپر  -ساعت باتری 1.2X

آمپر لازم برای باتری در حال شارژ =============
اگر دستگاه مولد در معرضی دماهای محیطی بسیار سردی قرار بگیرد ،ممکن است کدهای محلی جهت حفظ
حداقل دمای  ۵۰درجه ای باتری لازم باشد .اطلاعات بیشتر در قسمت لوازم یدکی و گزینه ها (همین بخش)،
ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد فراهم شده است.
دستگاه های مولد استاندارد معمولا شامل کابلی های باتری می شوند ،و محفظه ی باتری نیز فراهم شده است.

) (Relocating
 ۴-۳-۲-۲تغییر مکان باتری های شروع کننده of Starting Batteries
اگر باتری ها در فاصله ای دورتر از شروع کننده سوار شده اند که کابل های استاندارد نمی توانند آن را حمایت
کنند ،کابل ها باید بر اساس این فواصل طراحی شوند .مقاومت کلی کابل ها و اتصالات نباید به افت ولتاژ بیش از بین باتری
و موتور شروع کننده منجر شود .توصیه ها در مورد موتور بر این مساله تاکید دارد که مقاومت کلی جریان لنگ کابلی ها و
اتصالات از  ۰٫۰۰۰۷۵اهم به ازای سیستم های  ۱۲ولتی و  ۰٫۰۰۲اهم به ازای سیستم های  ۲۴ولتی بیشتر نشود .مثالی

محاسبه ای که در ادامه آمده شده را ببینید.

محاسبه ی نمونه :یک دستگاه مولد ،سیستم شروعی  24 -CDVدارد که توسط دو باتری  ۱۲ولتی متصل به
مدار تامین می شود (شکل  ۲۱در صفحه ی  .)۲۸طول کلی کابلی  ۳۷۵اینچ است ،که شامل کابلی بین باتری ها نیز می شود.
شش اتصال کابلی در این مدار وجود دارد .اندازه ی کابلی مورد نیاز را در موارد زیر محاسبه کنید:
.۱

فرض کنید مقاومت تماسی سولنوئید شروع کننده ( ۰,۰۰۰۲ )tcatnoeRاهم باشد.

.۲

فرض کنید مقاومت هر اتصال کابلی ( ،)noitcennocRکه در مجموع شش اتصال می شود ۰,۰۰۰۱ ،اهم باشد.

.۳

بر اساس فرمول:
Reontact

-

Reonnection

-

(0.002

E

)= 0.002 - 0.0002 - (6×0.00001

هم = 0.00174

به منظور آگاهی از مقاومت کابلی ( AWGمعیار سیم امریکایی) به شکلی  ۲۲در صفحه ی  ۸۲مراجعه کنید .در
این مثال ،همان طور که با خطوط نشان داده شد ،کوچک ترین سایز کابلی که قابل استفاده بود AWG ۱/۰#۲
کابل موازی بود.

/\ ۱

سولانوئید
شروع به کار

موتور

شروع به کار

12ک
 12هوللةتای
نبااتترک

اتصال کابل باترک منفی ()-

شکل  .۱۲اتصالات معمول موتور شروع کننده ی الکتریکی (سیستم  ۲۴ولتی نشان داده شده است)

4.15
اما
.0040
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.0036
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.0032
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.0020
.001 8
.0016
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.0012
.0010
.0008
.0006
.0004
.0002
700

600
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4OO

300

2OO

100
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)(15.24
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)(10.16
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)(5.08

)(2.54

طول کابل بر حسب اینج (متر)

شکل  .۲۲مقاومت در مقایسه با طولی برای اندازه های کابل مختلف AWG

/\ ۲
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دریچه کا شروع به کار
هقواک  24ولتی

دریچه یک دکمه کفشارک

یحیح شروع به کار

{ --

سونیاج دکمه کفشارک
شروع به کار

ورودک هقوا

یح=

دریچه یک رله
شروع کننده که هقوا

لیز کننده
(متصل به خط تخلیه انژکتور)

صداگیر

شکل  .۳۲آرایش معمول لوله ها برای یک شروع کننده ی هوا
 ۴-۳-۲-۳شروع کننده ی هوا ( ) Air Starting
سیستم های شروع موتور هوای فشرده برای بعضی دستگاه های مولد بزرگ تر تعبیه شده اند .ممکن است شروع
کننده ی هوا در بعضی کاربردهای نیروی اولیه با فرضی این که هوای فشرده فراهم شده است ترجیح داده شود .شکل ۲۳

صفحه  ۸۳نشان گر نحوه ی آرایش لوله ها در یک سیستم معمول شروع کننده ی هوا است .موارد زیر باید برای تعیین نیاز
ابزارها در زمان نصب سیستم شروع کننده ی هوا در نظر گرفته شود:
•

باید با سازنده ای موتور جهت توصیه های مربوط به اندازه ی شلنگ هوا و حجم حداقلی مورد نیاز مخزن برای هر
کدام از لنگ های ثانوی مشورت شود .اندازه ی مخزن به حداقل زمان مورد نیاز لنگ بستگی دارد .تمامی شروع

کننده های موجود از "تولید نیروی  "SnimmuCمیزان حداکثر درجه ی فشار  )۵۳۰۱ )aPK pSig ۱۵۰را دارا
می باشند.

۸۲۳

•

مخزن های هوا (گیرنده ها) باید با دریچه ی تخلیه پیچ خروجی ،از نوع باریک ،متناسب باشد (دیگر گونه ها غیر
قابل اطمینان هستند و منبع معمولی هوا نشت می کند) .رطوبت می تواند به اجزاء شروع کننده صدمه بزند.

•

همه ی دریچه ها و اجزاء یدکی سیستم باید متناسب با سرویسی شروع کننده ی هوای دیزلی طراحی شوند.

•

تناسب لوله باید از نوع درز گیر خشک باشد و از درز گیر های نخی درست شده باشد .نوار تفلون توصیه نمی شود،
چرا که از شل شدن نخ جلوگیری نمی کند و می تواند منبع خرده ریز هایی باشد که دریچه را مسدود می کنند.

نکته :ممکن است باتری ها با وجود اینکه گنجایش بسیار کمتری دارند برای کنترل موتور و سیستم های نظارتی در
هنگام استفاده از شروع کننده ی هوا الزامی باشند.

 ۴-۴کنترل ها ) (Controls
 ۴-۴-۱پایه رله ای ( ) Relay-Based
تا چند سال پیش سیستم های کنترلی پایه رله ای در تمامی دستگاه های مولد رایج بودند .آن ها را می توان به
گونه ای طراحی کرد که شروع کاملا اتوماتیک و یا دستی را علاوه بر عملکرد های محافظتی اساسی مولد فراهم کنند.

امکان دارد آن ها شامل لوازم کافی جهت رفع نیاز به کد محلی برای دستگاه های مولد را نیز داشته باشند.
سیستمهای پایه رله ای (به شکلی  ۲۴د صفحه ی  ۸۵مراجعه کنید) شروع موتور و کارکرد های عملیاتی ،را
کنترل کنند و عملکرد های موتور و دینام را جهت یافتن خطاها و یا عملکردهای خارج از محدوده تعیین شده نظارت کنند ،و
مقیاس ها ،اندازه گیری ها و پیام های دستگاه را برای اینترفیسی کاربر فراهم کنند .عملکرد هایی همچون کنترل ولتاژ دینام

توسط برد مداری  AVRجداگانه ای انجام می شوند .به همین منوال ،یک مدار کنترل کننده ی جداگانه کنترل الکترونیکی
و دیگر لوازم جانبی دیگر را به کار می اندازد .شاخصه های جانبی متعددی وجود دارد تا عملکرد و کنترل ،به منظور اضافه
کردن قابلیت عملیاتی برای کارهایی خاص نظیر اینترفیسی تجهیزات موازی و نظارت بر عملکرد تجهیزات اضافی مثل
مخزن سوخت ،خنک کننده یا باتری ها ،بهبود یابد.

ع \/

شکل  .۴۲پنل اینترفیسی کنترل دو سیمی
بعضی دستگاه های مولد سیستم های کنترل وضعیت رله یکدست پیوندی دارند (شکلی  ۲۵در صفحه ی  ۸۵دیده
شود) .این کنترل ها قابلیت عملیاتی بیشتری را نسبت به سیستم هایی که فقط پایه رله ای هستند فراهم می کنند ،اما با

این وجود توانایی آن ها به فراهم سازی اینترفیس های کنترل پیچیده یا عملیاتی پیشرفته محدود است.

شکل  .۵۲پنل اینترفیسی کنترل " شناسایی کننده ی ۱۲

)
(Electronic
d)e
rosses
corpora
 ۴-۴-۲پایه الکترونیکی (ریز پردازشگر) ciM( B
ضرورت های امروزی برای سطح بالایی از عملکرد ،قابلیت عملکردی بهبود یافته ،کنترل سیستم های پیچیده و
اینترفیس های شبکه توانایی های سیستم های کنترلی پایه الکترونیکی را مبرم جلوه می دهد .عمر ریز پردازشگر ها و رایانه
ها ،توسعه ای کنترل های کاملا ترکیبی که بر پایه ی ریز پردازشگر های الکترونیکی طراحی شده اند را ،نظیر مجموعه

کامند عملکرد موتور ،کنترل دینام و عملکرد های نظارتی یک کنترلی پایه رله ای کاملا مجهز را ،علاوه بر تنظیم ولتاژ و
کنترل الکترونیکی ،همراه با خیلی شاخصه ها  .قابلیت های اضافی دیگر ترکیب می کند .نظارت کامل بر شاخصه های

 ،بیشتر یا کمتر از ولتاژ ،نیروی معکوس و دیگر موارد ،اجازه ی کنترل کامل
KVAR
W،KVA
خروجی الکتریکیK، ،
سیستم تولید نیرو را می دهد.

شکل  .۶۲سیستم ریز پردازشگر "پاور کامند"

)("Full
sc
"yi
tin
roo
htr
 ۴-۴-۳ابزارهای الکترونیکی " اختیار کامل " uAtcelE
طرح های موتور پیشرفته سیستم های سوخت رسانی ،اشتعال یا تزریق پیچیده ای را همراه با نظارت و تنظیم
عملکرد فعال به کار می گیرند .این سیستم ها و عملکرد ها برای دستیابی به راندمان سوخت و نشر دود پایین لازم می

باشند .موتور هایی که به اختیار کامل " معروف شده اند ،سیستم های ریز پردازشگری به همان مقدار پیچیده نیاز دارند تا

این عملکرد ها را به کار انداخته و بر آن ها نظارت کنند .نسخه ی پیشرفته تری از کنترل پاور کامند از قابلیت کنترل موتور
دینامیک همراه با شاخصه ها و قابلیت های عملکردی نسخه ی قبلی بهره می برد ،ولی شاخصه های دیری را نیز به همراه
دارد (شکلی  ۲۷در صفحه ی  .)۷۸در دستگاه های مولد ،این نوع سیستم کنترلی پیشرفته بخشی مهم از مجموعه ی مولد
موتور به شمار می رود و گزینه ای جهت استفاده از سیستم های کنترلی پایه رله ای یا دیگر سیستم ها وجود ندارد.
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شکل  .۷۲الکترونیک اختیار کامل پاور کامند

) (Control
 ۴-۴-۴گزینه های کنترل Options
ابزار اختیاری برای سیستمهای کنترل الکترونیکی شامل همه ی عملکردهای لازم جهت کنترل و نظارت بر
متوازی بودن چند دستگاه های مولد با یکدیگر و با کارایی ها (اصلی ها) است .نوع میان رده ی کنترلی های قابل ارتقا
متوازی سازی نیز در دسترس هستند.
توانایی اینترفیسی شبکه ی موجود برای این نوع از کنترل ها می تواند شاخصه ای مهم برای انتخاب ابزار اختیاری

به شمار رود .توانایی شبکه نظارت از راه دور و کنترل دستگاه مولد را به همراه ترکیب آن با سیستم های ساخت و خودکار
سازی سیستم نیرو فراهم می سازد.
مجموعه رله های اختیاری برای کنترل ابزار های جانبی نیز در دسترسی هستند.

/\ \/

)
(Accessories
snoi
 ۴-۵لوازم یدکی و گزینه ها andtpO
) (Control
 ۴-۵-۱ایمنی و اعلام کنترل Safeties and Annunciators
کنترل پایه رله ای و سیستم های نظارتی موجود در خیلی از دستگاه های مولد می تواند شامل آژیر های خاموشی
و هشداری متعددی برای محافظت از موتور/مولد باشد .ابزاری اختیاری جهت کنترل کامل یا اعلام پیام از راه دور در کنار

سیستم اندازه گیری  ACموجود بر روی دستگاه مورد نیاز است .ابزار اضافه ای نیز در صورت احتیاج به ارتباطات شبکه ای
مورد نیاز است ،اما این ابزار معمولا قابلیت محدودی دارد .با پدیدار شدن لازمه های کنترل دینام و موتورهای الکترونیکی
پیچیده علاوه بر سطوح افزایش یافته ی اطلاعات سرویسی و تشخیصی ،سیستم ها می توانند بر محدودیت توانایی این گونه
سیستمهای کنترلی غلبه کنند.
سیستمهای کنترل و نظارت الکترونیک ،که اغلب ابزار استاندارد خیلی از دستگاه های مولد هستند ،شامل لیست

کاملی از آژیر های خاموشی و هشدار دهنده ی ترکیبی هستند تا از ابزار موتور مولد حفاظت کرده و آژیرها را مخابره کنند.
بعضی از این آژیرها می توانند توسط مشتری انتخاب و برنامه ریزی شوند .تمامی آژیرها را می توان در پنل کنترل و یا در
مکانی دور از محل به نمایش در آورد .سیستم اعلام از راه دور از طرق مختلفی امکان پذیر می شود:
 .۱خروجی های تماس رله ای برای آژیرهای معمول یا انفرادی
 .۲پنل های اعلامی که به طور اختصاصی برای سیستم های کنترلی طراحی شده اند ،و از گونه های مختلف
اینترفیس های شبکه نشات می گیرند.
 .۳ایجاد ارتباط از طریق شبکه های محلی و یا شبکه ی مودم به مکان های نظارت از راه دور با استفاده از نرم
افزارهای رایانه ای
ممکن است کدها به سطوح مختلفی از اعلام برای گونه های کاربردی متفاوت نیاز داشته باشند .ایمنی عمر

های اعلام رجوع کنید .کنترل پاور کامند از "تولید نیروی  "SnimmuCبرای رفع و یا فراتر رفتن از این گونه نیاز ها و
دیگر استانداردهای متعدد اضافی طراحی شده اند (به برگه ی مشخصات کنترلی پاور کامند برای اطلاعات جزئی تر مراجعه
شود).
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)
Main-Line
sreCircuit
 ۴-۵-۲قطع کننده های مدار خط اصلی ( kaerB
ممکن است قطع کننده های مدار اصلی نوع محفظه ی قالبی و مدار نیرو را در دستگاه های مولد به کار برد .قطع
کننده های محفظه ی قالبی معمولا به صورت سوار شده بر دستگاه مولد در دسترسی هستند .با این وجود ،خیلی از قطع

کننده های مدار باید در محفظه ای جدا بر روی دیوار یا ستون نصب شوند .اندازه ی آن ها می تواند از  ۱۰تا  ۲۵۰۰آمپر

متغیر باشد و برای سوار شدن بر یک جعبه ی خروجی که مستقیماً به دستگاه مولد وصل است متناسب می باشند .قطع
چشمگیری از قطع کننده های محفظه ی قالبی گران تر هستند .قطع کننده های مدار نیرو ،به دلیل اندازه آن ها و آسیب
پذیری شان در برابر صدمات ناشی از لرزش ،معمولا به جای سوار شدن

بر

خود دستگاه ،بر روی پنلی که آزادانه مستقر

شده

مشخصات پروژه باید شامل نوع قطع کننده ،نوع واحد خطا ،و پایه ی درجه بندی (به صورت ادامه دار یا غیر ادامه دار) باشد.

)
(Molded
sehCase
 ۴-۵-۲-۱کلید های محفظه ی قالبی ctiwS
در مواردی که دستگاهی قطع کننده مورد نیاز است اما احتیاجی به محافظت از مولد یا رساناها نیست (این نوع

محافظت از طریق  AmpSentryیا با استفاده از یک مولد خود برانگیخته قابل دسترسی است) ،معمولا کلیدی محفظه
قالبی به جای قطع کننده ی مدار استفاده می شود .این کلید ها از تماسی ها و مکانیزم تغییر یکسانی در مقایسه با قطع
کننده های مدار بهره می برند ،اما از حسگر قطع جریان استفاده نمی کنند .کلید مکانی اتصالی و پیچ های سر محور برای
ارتباط بار رساناها را نیز فراهم می کند.

)
(Entrance
 ۴-۵-۲-۲محفظه های ورودی sexoB
یک محفظه ی ورودی اساسا یک محفظه ی قطع کننده ی مدار بدون  CBاست .اگر مداری مورد نیاز نباشد،
محفظه ی ورودی فضایی اضافی برای ورودی رسانا ،مسیر و ارتباط فراهم می کند.

)
(Multiple
sre
Circuit
 ۴-۵-۲-۳قطع کننده های مداری ترکیبی kaerB
قطع کننده های ترکیبی معمولا مورد نیاز هستند و در کارخانه بر روی بیشتر دستگاه های مولد تعبیه می شوند.
گزینه های استاندارد موجود دو قطع کننده ی مدار سوار شده (به غیر از بزرگ ترین دینام) هستند .در بعضی دینام ها و
 genSetها امکان سوار کردن چارچوب قطع کننده ی مدار به دلیل کمبود جا و یا عملی نبودن میسر نیست .به منظور

آگاهی از وجود ابزارهای مخصوص با نمایندگان سازنده مشورت کنید .میتوان سفارش های خاصی را برای سوار کردن دو یا
سه قطع کننده بر روی بعضی مولد ها در نظر گرفت اما معمولا این مساله منجر به ضرورت استفاده از دیواری سوار شده یا
یک پنل پخشی که به صورت مستقل ایستا باشد می شود.

/\ ۹

)
(Batteries
srand
eg
Battery
 ۴-۵-۳باتری ها و شارژر های باتری rahC
شاید مهم ترین سیستم فرعی در یک دستگاه مولد سیستم باتری شروع موتور و کنترل دستگاه مولد است .انتخاب
و نگهداری درست از باتری ها و شارژر باتری برای داشتن سیستمی قابل اطمینان ضروری است.

این سیستم شامل باتری ها ،مکان آن ها ،یک شارژر باتری که در طول دوره ی استندبای نیروی آن توسط منبع
نیروی الکتریکی تامین می شود و یک دینام شارژر باتری که از موتور نشات می گیرد و باتری ها را به طور مجدد شارژ می

کند و انرژی  DCرا در زمانی که مولد در حال کار است برای سیستم کنترل فراهم می کند می شود.
هنگامی که دستگاه های مولد متوازی هستند ،ردیف باتری ها برای دستگاه های انفرادی معمولا به صورت
متوازی قرار می گیرند تا نیروی کنترل را برای سیستم متوازی کننده فراهم کنند .همیشه باید با سازنده ی سیستم متوازی
سازی مشورت کرد تا سیستم نیروی کنترل موتور متناسب را برای این نوع سرویس مشخصی کرد ،چرا که ممکن است
کاهش ولتاژ ردیف باتری بعضی سیستمهای کنترل متوازی را مختل کند و برای ابزارهای متوازی کننده استفاده از باتری
هایی که به صورت جداگانه قرار می گیرند الزامی شود.
باتری ها باید تا حد ممکن به دستگاه مولد نزدیک واقع شوند تا مقاومت مدار شروع کننده به حداقل برسد .محلی

باتری باید امکان سرویس دهی آسان را برای باتری ها فراهم کرده و تماس با آب ،گرد و خاک و روغن را به حداقل برساند.
چارچوب یک باتری باید هوا رسانی کافی داشته باشد تا گازهای منفجره ای که توسط باتری منتشر می شوند پراکنده شوند.
ردیف باتری باید دور از منبع های گرمایی قرار گیرد ،چرا که دمای بالای محیط عمر باتری را کاهش می دهد .قوانین در

مناطق زلزله خیز مکان هایی را برای باتری الزام کرده اند که شاخصه هایی خاصی به منظور جلوگیری از آزاد شدن
الکترولیتها و ایجاد خسارت طی وقوع یک زمین لرزه دارا می باشند.
طراح سیستم باید نوع سیستم باتری (همانگونه که در پایین شرح داده می شود ،معمولا به اسید  -سرب یا نیکاد

محدود می شود) و گنجایش آن را مشخص می کند .گنجایش سیستم باتری مورد نیاز به اندازه ی موتور (جابجایی) ،حداقل
خنک کننده ی موتور ،روغن گریسی و دمای مورد انتظار باتری (قسمت ابزار گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد را در
قسمتهای پایینی ببینید) ،میزان روانی روغن گریسی توصیه شده توسط سازنده ی موتور ،و تعداد و مدت دوره های لنگ
بستگی دارد .سازنده ی دستگاه مولد باید بر اساس این اطلاعات بتواند توصیه های لازم را ارائه دهد.
باتری های اسید  -سربی رایج ترین نوع باتری برای دستگاه های مولد می باشند .این نوع باتری ها از لحاظ
اقتصادی نسبتا مقرون به صرفه هستند و سرویس خوبی در شرایط محیطی  ۰درجه فارنهایت  (-۱۸درجه سلسیوس) و ۱۰۰
درجه فارنهایت  (۳۸درجه سلسیوس) ارائه می دهند .باتری های اسید-سربی می توانند با شارژر های باتری معمولی ای
شارژ شوند که ممکن است در نزدیکی دستگاه مولد بر 9ر گی دیوار نصب شده باشند  9یا در حالت خودکار تغییر انتقالی قرار
داشته باشند (به شرطی که دستگاه مولد بخشی از سیستم متوازی نباشد) .شارژر باید به اندازه ای باشد که بتواند همزمان با
برطرف کردن نیازهای نیروی کنترلی سیستم ،باتری ها را در حدود  ۸ساعت شارژ مجدد کند.

یک باتری اسید-سربی می تواند از نوع تنظیم کننده ی سوپاپی (که بر روی آن "عدم نیاز به حفاظت " نوشته شده
است) و یا سلول خیس باشد .باتری هایی که نیاز به مراقبت و نگه داری ندارند در صورت غفلت در نگه داری از آن ها بهتر
دوام می آورند اما به آسانی باتری های سلول خیس نمی توان آن ها را بررسی و نگه داری کرد .باتری های اسید-سربی
تنظیم کننده ی سوپاپی به دلیل قرار داشتن در معرض فشارهای دمایی در برابر صدمات آسیب پذیری بیشتری دارند ،و نباید
آن ها را به عنوان جایگزینی برای باتری های اسید-سربی هواگیر که به آب رسانی های متعدد نیاز دارند در نظر گرفت .به
جای آن ،باید شارژر و یا دمای محیط کار بررسی و تصحیح شود.
همه ی باتریهای اسید-سربی باید در محل کار قبل از شروع اولیه شارژ شوند .حتی باتری هایی که نیاز به نگه
داری ندارند نیز شارژ را به طور نامحدود حفظ نمی کنند .باتری های سلول خیسی به اضافه کردن الکترولیت در محل کار

نیازمندند و پس از مدت کوتاهی که به الکترولیت متصل شدند  ۵۰درصد شارژ آن ها پر می شود .باید برای استفاده از باتری
آب مقطر به کار برد ،چرا که بیشتر آب های لوله کشی  ۵۰۰تا  ۵۰۰برابر بیشتر از آب مقطر توان رسانایی دارند.
معمولا در دسیستم های باتری نیکادی (نیکلی  -کادمیوم) مشخصی
بالا یا پایین محسوب می شود

چرا که عملکرد آن

ها

شده است چه

دمای محیطی برای آن

ها شدیدا

کمتر از باتری های اسید  -سربی تحت تاثیر دماهای شدید قرار

میی

گیرد .سیستم های باتری نیکادی بسیار گران تر از باتری های اسید-سربی است ،اما طول عمر بیشتری دارد.

کاستی بزرگ سیستم های باتری نیکادی این است که دور انداختن آن ها امری مشکل و گران محسوب می شود،
چرا که مواد سازنده ای باتری خطرناک

هستند.

باتری های نیکاد و اسید-سربی تنظیم کننده ی سوپاپی هر دو به شارژرهای باتری خاصی نیاز دارند تا به سطح

شارژ کامل برسند .باید در این شارژرها فیلتر به کار رود تا از "موج های خفیف شارژر" که ممکن است سیستم کنترل مولد و
موتور را مختل کنند جلوگیری شود.

)
(Exhaust
SrSystems
elf
 ۴-۵-۴سیستم های اگزوز و صداکشنی andfuM
دو عامل اصلی در انتخابا سیستمهای اگزوز و صداکشی دخیل هستند؛ سطح صدا ،و تعدیل کردن حرکاتی که بین

کنترل صدا و ترجیح مصرف کننده عوامل اصلی در انتخاب صداکشی می باشند .بدیهی است که انتخاب سیستم
اگزوز و صداکش به قرار داشتن دستگاه مولد در داخل یا خارج ساختمان بستگی دارد .سرپوشی بیرون از ساختمان که
محافظت در برابر هوا را فراهم سازد همراه با سازنده ی دستگاه مولد باعث می شود انتخاب های متنوعی در مورد سیستم
صدا کشی در اختیار باشد و معمولا سیستم صداکش بر روی سقف سوار می شود .انتخاب صداکش بسته به میزان تضعیف

صدا می تواند صنعتی ،مسکونی و یا حیاتی باشد .سرپوش های آکوستیک معمولا سیستم صداکش داخلی ای به عنوان بسته
ی کلی اکوستیک به همراه دارند .برای اطلاعات بیشتر در مورد صدا و سطوح ان به صفحه ی  ۱۵۸در بخشی  ۶مراجعه
شود.
۹۱

عاملی کلیدی در ارتباط با کلی سیستم اگزوز این است که دستگاه مولد دارای لرزشی است ،بدین منظور که بسته به

نوع ساختاری که در آن قرار گرفته حرکت می کند .لذا یک لوله اگزوز قابل انعطاف در خروجی اگزوز دستگاه مولد الزامی
است .سیستم های داخلی که دارای لوله های بلندی هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد صدمه به سیستم اگزوز و هم
چنین بخش های اگزوز موتور یا شارژرهای توربینی ،امکان گسترش لوله را نیز داشته باشند.

مساله ای دیگر که باید به آن توجه داشت به اندازه گیری دمای گاز اگزوز ارتباط پیدا می کند .سیستم اگزوز موتور
باید با ترموکوپول ها و ابزار کنترلی تناسب داشته باشد تا به درستی دمای اگزوز موتور را اندازه گیری کند تا بررسی سرویسی
درست انجام پذیرد و یا عملکرد موتور در سطح بار کافی برای جلوگیری از مشکلات عملکردی مربوط به بار ضعیف تایید

)
(HousingS
 ۴-۵-۵پوششی (سایبان) ( (seiponaC
پوشش را می توان به سه نوع تقسیم کرد :پوشش در برابر هوا (که بعضی اوقات به آن پوشش چسبناک گفته می
شود) ،پوششی

صدا،

و

پوششی جادار.

)(Weather
 ۴-۵-۵-۱محافظ در برابر آب و هوا evitcetorP
این نوع پوشش ها که به آن ها پوشش چسبناک نیز اطلاق می شود ،می توانند دستگاه مولد را محافظت و ایمن
کنند ،و معمولا درپوشی های قابل قفل شدن دارند .دریاچه های به کار رفته یا پنل های دارای سوراخ امکان تهویه و جریان
هوای سرد را می دهند .میزان صدای بسیار ناچیزی از این نوع پوشش ها تولید می شود و بعضی اوقات ممکن است صدای
لرزش نیز شنیده شود .این نوع پوشش ها گرما را در خود حبس نمی کنند و دما را بالاتر از دمای محیط نمی برند.

 ۴-۵-۵-۲پوشش صدا ()citsuocA

شوند .سطوح صدا باید در فاصله ی خاصی مشخصی شده و برای مقایسه سطوح صدا همه این میزان صداها باید به پایه ی
فاصله ی یکسانی تبدیل شوند .کاهش صدا به فضا و مواد نیاز دارد لذا اطمینان حاصل کنید که طرح کلی به کار رفته ای
دستگاه شامل اطلاعات متناسب با پوشش صدا باشد.
در حالی که بعضی از این طرح های پوششی امکان عایق بندی جهت حفظ گرما از خود نشان می دهند ،این مساله
هدف اصلی طرح نیست .اگر باید در صورت بالاتر رفتن دما از دمای محیط پیرامون از دستگاه مراقبت شود ،به پوششی جادار
نیاز است.

 ۲اه

 ۴-۵-۵-۳پوششنی جادار ()ni-klaW
این واژه گستره ی وسیعی از پوشش هایی را که بر اساس سفارش مشتری های انفرادی ساخته شده اند را دربر
می گیرد .این پوشش ها معمولا شامل کاهش صدا ،ابزار تغییر و بررسی نیرو ،صاعقه ،سیستمهای اطفاء حریق ،مخزن
سوخت ،و دیگر امکانات می شوند .این نوع پوشش ها به عنوان یک واحد جداگانه و یا به عنوان بخشی از دستگاه که دارای
درهای بزرگ و پنل های جدا شونده به منظور دسترسی به سرویسی تعبیه شده اند وجود دارند .این پوشش ها را می توان با

توانایی عایق سازی و گرمایش به وجود آورد.

) (Coastal
 ۴-۵-۵-۴مناطق ساحلی Regions
مساله ی دیگری که در ارتباط با پوشش باید به آن توجه داشت قرار داشتن دستگاه در مناطق ساحلی است .منطقه
ای ساحلی محدوده ای در فاصله ی شصت مایلی (در حدود  ۹۵کیلومتر) از محیطی با آب شور است .در این مناطق پوشش
های استیلی ،حتی در صورتی که از مخازن سوخت و پایه های پوشانده شده استفاده شود ،در برابر فرسایش بر دلیل تاثیرات

آب شور آسیب پذیرتر هستند .در این مناطق استفاده از پوشش های دستگاه مولد آلومینیومی و پوشش های کناری (در
صورت امکان) توصیه می شود.

نکته :به دلیل توصیه می شود پوشش های خارجی (به خصوص پوشش صدا) درون ساختمان ها به کار نروند .اول
این که پوشش صدا از قابلیت محدود کردن پروانه ای اضافی جهت دستیابی به کاهش صدا از طریق جلوگیری از
تهویه استفاده می کند .لذا هیچگونه امکان محدود سازی برای معابر هوا ،دریچه ها ،و یا دیگر ابزاری که ایجاد
محدودیت خواهند کرد باقی نخواهد ماند .دوم این که سیستم های اگزوز پوشش های خارجی لزوما سیستم های

پلمپی نیستند ،بدین معنی که به جای بست های لبه آهنی و یا ریسمانی ،در این سیستم ها از لولا های انبری و
ضد سر خوردگی استفاده شده است .این بست های انبری به اگزوز این امکان را می دهند که به داخل اتاق نفوذ
سدا کند.

 ۴-۵-۶پیکر بندی های سرمایشی و خنک کننده ی جانبی
)(Alternative Cooling and Ventilating Configurations
موتورهایی که با مایعات خنک می شوند با استفاده از سیستم های سرمایشی پمپاژی (مخلوطی از آب و ضد یخ) از
طریق مسیرهایی در قالب و راس های موتور ،به وسیله ی پمپی متصل به موتور ،این امر را میسر می سازند .موتور ،پمپ و
رادیاتور یا مبدل گرمایی مایع به مایع سیستم خنک کننده ی بسته و فشرده سازی شده ای را تشکیل می دهند .توصیه می
شود که در صورت امکان دستگاه مولد این نوع رادیاتور را که در کارخانه نصب می شود برای تهویه و خنک سازی موتور به
همراه داشته باشد .این پیکر بندی کمترین هزینه ی سیستمی ،بیشترین اتکا پذیری سیستم ،و بالاترین عملکرد کلی سیستم

را به همراه دارد .علاوه بر این ،سازنده ی این دستگاه های مولد می تواند نمونه ی سیستم را آزمایش کند تا عملکرد سیستم
را تایید کند.
۹۳

) (Cooling
 ۴-۵-۶-۱درجه بندی های سیستم های خنک کننده System RatingS
بیشتر دستگاه های مولد پاور کامند  CumminSدرجه بندی اختیاری سیستم خنک کننده را در مدل های
رادباتوری که در کارخانه نصب شده اند دارند .سیستم های خنک کننده که برای عملکرد در دمای محیطی  ۴۰تا  ۵۰درجه
ی سلسیوسی طراحی شده اند همیشه در دسترسی هستند .این درجه بندی ها قابلیت محدود کننده ی ایستای بیشینه ای
دارند ،برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به بخشی  ۵-۶در صفحه ی  ۲۳۸مراجعه کنید.

نکته :در هنگام مقایسه ی درجه بندی های سیستم های سرد کننده به این توجه داشته باشید که این درجه بندی
ها بر اساس دمای محیطی ،و نه بر اساس دمای هوای داخلی رادیاتور ،ارائه شده اند .درجه بندی هوای داخلی
رادیاتور دمای جریان هوای داخلی رادیاتور را محدود کرده و به دمای هوا این امکان را نمی دهد تا به دلیل انرژی
گرمایشی موتور و مولد افزایش پیدا کند .سیستم درجه بندی شده بر اساس دمای محیط این افزایش دما را در
قابلیت های سرد کنندگی خود شرح می دهد.

)(Remote
sevi
Cooling
 ۴-۵-۶-۲گزینه های سرد کننده راه دور tanretlA
ممکن است در بعضی کاربردها ،محدودیت جریان هوا بیش از حد باشد ،چرا که معبر ها ،به عنوان مثال برای
پروانه ای رادیاتوری موتوری به منظور فراهم کردن جریان هوای لازم برای خنک سازی و تهویه ،به مدت زیادی کار می
کنند .باید در چنین کاربردهایی ،و در جایی که صدای پروانه یک معضل شمرده می شود ،پیکر بندی ای که شامل رادیاتور
راه دور و یا مبدل گرمایی مایع به مایع باشد در نظر گرفته شود .در این کاربردها ،جریان تهویه هوای بزرگ نیز هنوز مورد
نیاز است تا گرمای به وجود امده توسط موتور ،مولد ،صداکش ،لوله های اگزوز و دیگر ابزار را انتقال دهد تا دمای اتاق مولد
در سطحی قابل قبولی برای کار کرد درست سیستم باقی بماند.

)(Remote
 ۴-۵-۶-۳رادیاتور راه دور rotaidaR
برای پیکر بندی رادیاتور راه دور به طراحی سیستمی دقیق نیاز است تا خنک سازی کافی برای موتور صورت
پذیرد .باید در مورد جزئیاتی از قبیل محدودیت های راسی اصطکاک و ایستای پمپ خنک کننده ی موتور و تخلیه هوا ،پر
کردن و تخلیه ی مناسب سیستم خنک سازی و جلوگیری از هر گونه نشت ضد یخ دقت کافی شود.

)(Heat
 ۴-۵-۶-۴مبدل گرمایی regnahcxE
در پیکر بندی مبدل گرمایی دقت بالا در طراحی سیستمی که امکان خنک کردن مبدل گرمایی را فراهم می کند

را به ما ندهند که از آب لوله کشی شهری به منظور ابزار سرد کردن استفاده شود و اینکه در مناطق زلزله خیز آب می تواند
هنگام وقوع زلزله قطع شود.
برای اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های سرد کننده به صفحه ی  ۱۵۸در بخشی  ۶مراجعه شود.
۹۶

۴-۵-۷

(Lubricating
سیستم های نگه داری سطح روغن گریسی Oil Level

(Maintenance Systems
ممکن است سیستم های نگه داری روغن گریس در کاربردهایی که در آن

دستگاه مولد تحت شرایط نیروی خوبی

دارای سطح روغن دفعات تعویضی روغن دستگاه مولد را کاهش نمی دهند ،مگر این که فیلتر خاصی به سیستم اضافه شود.

 ۴-۵-۸ابزارهای گرمایشی استندبای برای دستگاه های مولد
)(Standby Heating Devices for Generator Sets

) (Cold
 ۴-۵-۸-۱شروع سرد و پذیرش بار Start and Load Acceptance
معضلی مهم در مورد طراحی سیستم میزان زمانی است که طول می کشد تا سیستم نیروی استندبای افت نیرو را
حسی کند ،دستگاه مولد را روشن کند ،و بار را انتقال دهد .بعضی کدها و استانداردها برای سیستم های نیروی ضروری این
مساله را الزامی می دارند که دستگاه مولد قادر باشد تمامی بارهای ضروری را در طول ده ثانیه پس از افت نیرو بردارد.
بعضی سازندگان دستگاه های مولد درجه عملکرد شروع سرد را به درصدی از درجه ی استندبای دستگاه مولد محدود می
کنند .این امر تایید کننده ی این مساله است که در خیلی از کاربردها تنها بخشی از کلی بار قابل اتصال بار ضروری است

(بارهای غیر ضروری می توانند بعدا وصل شوند) ،و این که شروع و به دست آوردن پذیرش بار کامل با استفاده از دستگاه

معیار طراحی تولید نیروی  CumminSدر شروع سرد و پذیرش بار ،قابلیت دستگاه مولد در شروع و برداشتن
تمامی بارهای ضروری تا درجه ی استندبای در طول ده ثانیه پس از افت نیرو است .این سطح از عملکرد با این پیش فرضی
عملی می شود که دستگاه مولد در شرایط دمای محیطی حداقل  ۴۰درجه فارنهایت  (۴درجه سلسیوس) قرار داشته باشد و
دستگاه به شوفاژ های سرد کننده مجهز باشد .این امر باید با نصب دستگاه مولد در یک اتاق و یا محفظه ی گرم محقق

شود .در محیط بیرون ،پوشش های محافظتی آب و هوا (شامل آن دسته از پوشش ها که به آن ها پوشش چسبناک اطلاق
می شود) معمولا عایق کاری نشده اند و لذا گرم نگه داشتن مولد در دماهای محیطی سردتر امری دشوار است.

بیشتر مولد های تولید نیروی  CumminSدر دماهای پایین تر از  ۴۰درجه فارنهایت  (۴درجه سلسیوس) ،و حتی
تا  -۵۲درجه فارنهایت ( -۲۳درجه سلسیوس) شروع به کار می کنند اما قادر نیستند بار را در یک مرحله در طول  ۱۰ثانیه
بپذیرند .اگر دستگاه مولدی باید در محفظه ای که گرم نشده و در مکانی با دمای محیطی پایین نصب شود ،طراح باید با
سازنده مشورت کند .متصدی دستگاه مسئول بررسی عملیات شوفاژ های سرد کننده ی دستگاه مولد (برای تحقق این امر به

آژیر دمای سرد کننده ای که توسط  NFPA110الزامی شده است احتیاج است) و دستیابی به میزان دلخواه سوخت برای

دستگاه های مولد در کاربردهای نیروی ضروری باید تمامی بارهای ضروری را ظرف  ۱۰ثانیه پس از افت نیرو
بردارند .معمولا شوفاژ های سرد کننده ی موتور ،به خصوصی در دستگاه های مولد دیزلی ،در شرایط محیطی گرم نیز مورد

سیستم می تواند منجر به صدمات جدی و یا حتی مرگ شود) دارد:
•

شوفاژ های سرد کننده مورد نیاز هستند ،مگر این که دمای محیطی اتاق مولد به کمتر از  ۷۰درجه فارنهایت (۲۱
درجه سلسیوس) نرسد.

• اگر دمای محیطی اتاق مولد تا  ۴۰درجه فارنهایت  (۴درجه سلسیوس) کاهش پیدا کند ،اما به کمتر از آن حد
نرسد ،به شوفاژ های سرد کننده نیاز است تا از کاهش دمای موتور به کمتر از  ۹۰درجه فارنهایت  (۳۲درجه
سلسیوس) جلوگیری کند .عملکرد در دماهای پایین تر تعریف نشده است( .ممکن است دستگاه مولد در دماهای
محیطی پایین تر در طول  ۱۰ثانیه شروع به کار نکند ،و یا قادر نباشد به سرعت بار را بردارد .در ضمن ،ممکن

است آژیر های دمای پایین نشانگر مشکل باشند چرا که شوفاژ سرد کننده دمای دستگاه را در سطحی بالا نگه
نداشته است تا دستگاه در ده ثانیه شروع به کار کند).
• اگر دمای محیط اتاق مولد به زیر  ۳۲درجه فارنهایت  (۰درجه سلسیوس) برسد به شوفاژ های باتری نیاز است.

• به آژیر دمای پایین موتور نیاز است.
•

شوفاژ های سرد کننده و شوفاژ های باتری باید توسط منبع نیروی معمولی تامین شوند.

) (Coolant
 ۴-۵-۸-۲شوفاژ های سرد کننده Heaters
به شوفاژ های سرد کننده ی موتور هایی که با ترموستات کنترل می شوند نیاز است تا دستگاه های مولدی که در
کاربردهای ضروری و استندبای مورد استفاده قرار می گیرند شروع به کار سریع و پذیرش بار خوبی داشته باشند .باید دانست
که شوفاژ سرد کننده معمولا طوری طراحی می شود که موتور را در حد شروع سریع و قابل قبولی گرم نگه دارند ،نه این که
محدوده ی دور دستگاه مولد را گرم نگه دارد .لذا علاوه بر کار کردن شوفاژ سرد کننده در موتور ،هوای محیط دستگاه مولد
نیز باید حداقل  ۴۰درجه فارنهایت  (۱۰درجه سلسیوس) باشد .اگر فضای محیط پیرامون دستگاه مولد در این دما باقی نماند،
باید به فکر استفاده از گرم کننده های سوختی خاصی (برای مولد های دیزلی) ،گرم کننده های دینام ،گرم کننده های
کنترلی ،و گرم کننده های باتری بود.

خرابی شوفاژ گرماگیر آبی یا کاهش دمای محیط پیرامون موتور لزوما از شروع به کار موتور جلوگیری نمی کند ،اما
بر زمانی که در طی آن موتور شروع به کار می کند و سرعت اضافه کردم بار به سیستم نیروی سایت تاثیر گذار است.
عملکردهای آژیر دمای پایین موتور معمولا به دستگاه های مولد اضافه می شوند تا متصدیان را از این مشکل احتمالی
عملکرد سیستم آگاه کنند.

 -۹اه

شوفاژ های گرماگیر آبی (شکل  ۲۸در صفحه ی  )۷۹ابزاری جهت نگه داری از سیستم هستند ،لذا می توان
انتظار داشت که عاملی گرم کننده باید در طول عمر نصب عوضی شود .برای جایگزین کردن عاملی گرم کننده بدون تخلیه ی
کلی سیستم سرد کننده ی موتور ،باید از دریچه های ایزوله سازی گرم کننده (یا دیگر ابزارها) استفاده کرد.

شوفاژ های گرماگیر آبی می توانند در دماهای بسیار بالاتری نسبت به خطوط سرد کننده ی موتور کار کنند ،لذا
استفاده از شلنگ های با کیفیت سیلیکونی ،یا شلنگ های تافته جهت جلوگیری از نقصی زودرسی شلنگ های سرد کننده ی

مربوط به شوفاژ گرماگیر آبی مطلوب است .باید در طرح نصب شوفاژ سرد کننده دقت به خرج داد تا از مدارهای کامل بالا
سر در مسیر شلنگ که می تواند توده ی هوا به وجود آورد و در هنگام ایجاد افت باعث داغ کردن بیش از حد دستگاه شود
جلوگیری شود .شوفاژ ای گرم کننده ی موتور معمولا در زمانی که مولد در جریان نیست کار می کنند ،لذا باید به منبع
نیرویی معمولی وصل باشند .شوفاژ باید در زمان شروع به کار دستگاه مولد غیر فعال شود .این امر توسط راه هایی متفاوت،
مثل سوئیچ فشار روغن ،و یا استدلال کنترل دستگاه مولد ،انجام می گیرد.

شکل  .۸۲نصب شوفاژ گرماگیر آبی .به دریچه ی ایزوله کننده ی شوفاژ ،نوع شلنگ ،و مسیر دریچه توجه
شود.

۹۷

) (Oil
 ۴-۵-۸-۳شوفاژ های روغنی و سوختی and Fuel HeaterS
برای کاربردهایی که در آن ها دستگاه مولد در دماهای محیطی پایین (کمتر از  ۰درجه فارنهایت [ -81درجه
سلسیوس ]) قرار می گیرد ،شوفاژ های روغن گریس و خط سوخت ،و فیلتر سوخت نیاز است تا از افزایش سوخت جلوگیری
شود.

)
(Anti-Condensation
 ۴-۵-۸-۴شوفاژ های ضد تراکم sretaeH
برای استفاده هایی که در ان دستگاه مولد در طول استفاده در معرضی رطوبت بالا و یا دماهای متفاوت قرار می
گیرد ،شوفاژ هایی برای مولد و محفظه ی کنترلی پیشنهاد می شود تا از تراکم جلوگیری شود .تراکم در محفظه ی کنترل،
مدار های کنترل و یا سیم پیچی مولد منجر به فرسایش ،خراب شدن مسیرهای مداری و عایق شدن سیم کشی مولد می
شود و حتی باعث ایجاد مدار کوتاه و خطای عایق سازی زودهنگام می شود.

)
(Fuel
slTankS
 ۴-۵-۹مخزن های سوخت (دیزل ها) ( (eSeiD
) (Day
 ۴-۵-۹-۱مخزن های روزانه TankS
مخزن های نصب شده روی مولد یا در نزدیکی آن ها که دستگاه مولد سوخت خود را از آن ها تامین می کند
مخزن های روزانه نامیده می شوند (اگر چه لزوما این مخزن ها حاوی سوخت کافی برای عملیات یک روز نیستند) .این
مخزن ها برای راحتی کار و یا در زمانی که گرفتن مستقیم انرژی از سیستم ذخیره ی سوخت اصلی قابل اجرا نیست مورد
استفاده قرار می گیرند .فاصله ،ارتفاع بالا یا پایین ،و یا اندازه ی مخزن اصلی از جمله دلایلی استفاده از مخزن های روزانه
می باشند .تمامی موتورهای دیزلی محدودیت هایی در قابلیت بالا بردن سوخت (یا ممنوعیت در کشیدن سوخت) ،فشار مبدا
سوخت (چه در تامین و چه در بازگشت) و دمای تامین سوخت دارند .سوخت با استفاده از پمپ انتقالی ،که توسط یک
سیستم خودکار درون مخزن روزانه که مجهز به سنسور های سطح است کنترل می شود ،از مخزن اصلی به مخزن روزانه
منتقل می شود .اگر مخزن کوچک باشد ،باقیمانده ی سوخت به مخزن سوخت اصلی پمپاژ می شود تا از گرم شدن بیش از
حد سوخت جلوگیری شود .به سیستم های سوخت در صفحه ی  ۱۵۸از بخشی  ۶مراجعه شود.

)
(Sub-Base
 ۴-۵-۹-۲مخزن های زیر پایه SknaT
این گونه مخزن ها ،که معمولا از مخزن های روزانه بزرگترند ،یا به گونه ای ساخته می شوند که درون چارچوب

پایه ی دستگاه مولد قرار بگیرند و یا طوری طراحی می شوند که بدنه ی دستگاه مولد بتواند بر روی آن سوار شود .این
مخزن ها مقدار مشخصی سوخت را در طول ساعات کاری مشخصی مثلی  ۱۲یا  ۲۴ساعت در مخزن زیر پایه نگه می دارند.
مخزن های زیر پایه معمولا دو جداره هستند ،و از مخزنی ثانوی در کنار محفظه ی سوخت به منظور جلوگیری از نشت
سوخت استفاده می کنند .خیلی از قوانین محلی این گونه مخزن های بازدارنده ی سوخت ثانوی مثل سازه های دو جداره
همراه با نظارت کاملی بر محفظه های اصلی و ثانوی را اجباری می کنند.
\۹/

)
(Mounting
sroVibrations
 ۴-۵-۱۰نصب ایزوله کننده های لرزشی taloSI
برای کاهش لرزشی منتقل شده به ساختمان و یا سازه های نصب شده ،دستگاه های مولد معمولا بر روی ایزوله

کننده های لرزش نصب می شوند .این ایزوله کننده ها به شکل فنری یا لاستیکی عرضه می شوند ،ولی شکل فنری آن ها
معمول تر است .کارایی ایزوله سازی لرزش معمولا  ۹۰٪به بالا است و معمولا بیشتر از  ۹۵٪می شود .گنجایش وزن و
نصب صحیح برای کارایی بیشتر حیاتی است .در مورد دستگاه های مولد بزرگ تر که مخزن های زیر پایه نیز دارند ،ایزوله
کننده ها معمولا بین مخزن و سازهای پایه قرار می گیرند.

) (Power
 ۴-۵-۱۱ابزار سوئیچ نیرو Switching Equipment
انتقال نیرو یا سوئیچ کردن ابزار مثل سوئیچ انتقال و یا دنده ی موازی گر ،با وجود این که مربوط به مبحث این

گیری زود هنگام در مورد این ابزار در یک پروژه تاکید شود .طرح سوئیچ نیرو در یک پروژه مستقیما به درجه بندی دستگاه

مولد (به "طرح مقدماتی" مراجعه شود) ،پیکر بندی کنترل و ابزارهای جانبی که ممکن است برای دستگاه مولد مورد نیاز

سیستم های انتقال نیرو" و  - "T016موازی سازی و ابزار سوئیچ موازی گر" مراجعه شود.

 ۴-۵-۱۱-۱ابزار لازم برای موازی سازی دستگاه مولد
)(Generator Set Paralleling Devices Required for
دستگاه های مولد در کاربردهای متوازی سازی باید به ابزار زیر مجهز شوند تا عملکرد آن ها بهتر شود و از سیستم
در برابر خطاهای معمولی محافظت شود:

•

سد کننده ی موازی سازی جهت محافظت از سیستم برانگیختگی مولد در برابر تاثیرات موازی سازی خارج از فاز،

• از دست رفتگی محافظت میدانی که دستگاه را از سیستم جدا می کند تا از خرابی احتمالی سیستم جلوگیری شود.
•

محافظت در برابر نیروی معکوس که دستگاه را از سیستم جدا می کند تا خرابی موتور منجر به وضعیت نیروی
معکوس نشود و به دستگاه مولد صدمه نزند ،یا بقیه سیستم را از کار نیاندازد.

• کنترل همزمان الکترونیکی که امکان استفاده از همگام سازهای فعال و ابزار تقسیم بار همزمان را فراهم می آورد.
•

ابزاری جهت کنترل نیروی خروجی واکنشی دستگاه مولد و تقسیم درست بار با دیگر دستگاه های مولد در حالی
کار این امر ممکن است شامل جبران جریان متقابل یا کنترل های کاستی در واکنش شود.

• کنترل کننده ی  VaT/PFجهت کنترل فعال نیروی خروجی واکنشی دستگاه مولد در مصارف موازی سازی
کاربردی (اصلی)

۹۹

کنترل کننده های ترکیبی پایه رله ای یا رله پیوسته ابزارهای تکمیلی را برای دستیابی به الزامات ذکر شده را الزامی می

از دیدگاه سهولت و اطمینان ،یک کنترل ترکیبی بر پایه ی ریز پردازنده که تمامی عملکردهای بالا را در بر می

گیرد (مثل سیستم کنترل کامند پاور تولید نیروی  )SnimmuCمطلوب است.

)
(Additional
sd
Equipment
 ۴-۵-۱۲نیازهای ابزار اضافی eeN
ممکن است در بعضی مصارف ،مثل نیروی اصلی یا ممتد ،ولتاژ میانه ،موازی سازی کاربردی و دیگر موارد ،ابزار
اضافی مطلوب و یا مورد نیاز باشد و معمولا به عنوان گزینه ی دلخواه یا سفارشی مخصوصی در دسترسی است .بعضی از این

• DTRها ،ابزار اندازه گیری دمای مقاوم در سیم کشی دینام برای نظارت مستقیم بر دمای سیم کشی
• ترمیستور در انتهای خمیدگی های دینام برای نظارت بر دمای سیم کشی

• TCهای متمایز اگر جهت نظارت بر خرابی عایق سیم کشی
•

نظارت و محافظت از خطای زمین

•

تف سنج برای اندازه گیری دمای اگزوز

•

سیستم های چرخ دوباره ی بخار مصرف شده توسط محفظه ی میل لنگ موتور

١٠١

) (Electrical
 ۵طرح الکتریکی Design
 ۵-۱مرور ) (Overview
طرح الکتریکی و طراحی سیستم مولد در محل برای عملکرد درست سیستم و اطمینان به آن امری ضروری است.
این بخش طرح نصب مولد و سیستمهای الکتریکی مربوط به آن ،اینترفیس آن ها با وسیله ،و موضوعات مربوط به
محافظت بار و مولد را توضیح می دهد .عاملی مهم در درک و آگاهی بخشی در مورد طرح سیستم های الکتریکی نمودار
یک خطی مثلی شکلی  ۱در صفحه  ۲۴است.

نصب الکتریکی دستگاه مولد و لوازم جانبی آن باید از قوانین الکتریکی وضع شده توسط مقامات بازرسی محلی
تبعیت کند .نصب الکتریکی باید توسط برقکار ها یا پیمان کار های ماهر ،صلاحیت دار و مجرب انجام شود.

)
(Typical
Sn
Electrical
gi
System
 ۵-۲طرح های رایج سیستم های الکتریکی seD

ای ولتاژ پایین و متوسط بالا ارائه می دهد .این بخش شامل توضیحاتی در مورد روش های متفاوت تولید نیرو در ولتاژ
متوسط مثل استفاده از مبدل ها در پیکر بندی مولد تکی و چندگانه می شود .با وجود این که ارائه ی همه ی ترکیب ها غیر

تعدادی از این طرح های ارائه شده شامل قابلیت های موازی سازی هستند و توضیحی مختصر در مورد مزایا

مربوط باله موازی سازی آورده

و

خطرات

شده است.

است ،که در صورت تقاضا قابل دسترسی است.
به دلیل استفاده گسترده از مبدل ها برای تولید نیروی ولتاژ متوسط ،ما بخشی در مورد این گونه ابزارها و عواملی
که در انتخاب مبدل مناسب دخیل هستند در اینجا گنجانده ایم.
طرح های سیستم الکتریکی بسته به نوع نیاز ،و یا عملکردهای اصلی ابزار تولید نیرو در مصرف مورد نظر به طور
چشمگیری تفاوت دارند .طرح دسیستمی که برای دسرویسلی در مواقع ضروری بهینه شده است معمولا در مورد دسرویسلی قابلی
قطع شدن بهترین انتخاب نیست و مطمئنا با طرح سیستمی که ممکن است در مصارف نیروی اصلی دیده شود فرق دارد.

تفاوت های پیکر بندی های تک خطی به آسانی قابل مشاهده می باشند .به عنوان مثال ،دستگاه های مولد در مصارف

به بارهایی که به سمت انتهای سیستم پخش متمایل هستند متصل می شوند .نقاط انتقال نیرو در کاربردهای اصلی بیشتر

در راسی پخش قرار می گیرند و مقادیر زیادی بار را همراه با جفت های مدار شکن نوسان می دهند ،در حالی که سیستم
های ضروری و استندبای اغلب سوئیچ های انتقال قرار گرفته در پایین سیستم را به کار می گیرند.
دیگر تفاوت ها جزئی تر می باشند .محافظت در سیستمی در حالت استندبای به خاطر اطمینان بیشتر به میزان
حداقلی می رسد ،در حالی که در نیروی اصلی ما بیشتر بر محافظت از تجهیزات تاکید داریم .هماهنگ سازی معمولا مساله
ای مهم تر در مصارف ضروری است .در مصارف استندبای دسته بندی بارها بیشتر بر اساس مکان بارها در وسیله انجام می
شود ،در حالی که در مصارف ضروری ،این گروه بندی بر اساس اولویت سرویس صورت می پذیرد.
در هر طرح سیستمی ،قوانین و استانداردهای محلی تاثیری چشمگیر بر طرح کلی سیستم ،ابزار و دیگر جزئیات مصرفی
دارند.
•

باید همیشه قبل از به کار گرفتن هرگونه طرح یا پروژه ی اصلاحی  ،در مورد قوانین و استانداردهای محلی مشورت
شود.

این بخش قصد دارد ایم نکات اساسی و دیگر جزئیات را بررسی کند تا ایده هایی کلی در مورد طرح سیستم نیرو ارائه کند.

) (General
 ۵-۲-۱راهنمایی های کلی Guidelines

به دلیل تفاوت های گسترده بین مصارف ،امکانات و شرایط ،باید جزئیات سیم کشی و محافظت در برابر جریان
بیش از حد سیستم پخش الکتریکی برای تولید نیروی منطقه ای به نقطه نظرات مهندسین واگذار شود .با این وجود ،بعضی

راهنمایی های کلی در مورد طرح وجود دارد که باید آن ها را در نظر گرفت:
•

طرح پخش الکتریکی برای سیستم های تولید نیروی ضروری منطقه ای باید قطعی را به خاطر مشکلات داخلی
ای هم چون بار زیاد و خرابی مدار کاهش دهد .دستگاه های جانبی این طرح هماهنگی گزینشی ابزارهای
محافظت در برابر بار بیش از حد را انجام می دهند و در مورد تعداد و مکان ابزار سوئیچ انتقال استفاده شده در
سیستم تصمیم گیری می کنند .برای ایجاد محافظت در برابر خرابی مدار نیروی داخلی ،ابزار سوئیچ انتقال باید تا
حد امکان در نزدیکی ابزار کاربردی بار قرار گیرد.

•

جداسازی فیزیکی سوخترسان مولد از سوخت رسان معمول سیم کشی برای جلوگیری از تخریب هم زمان در

نتیجه ی فاجعه ای محلی مثل آتش سوزی ،سیل و یا فشار برشی
•

ابزار سوئیچ انتقالی ایزوله ی فرعی تا سوئیچ های انتقال بتوانند بدون خرابی ابزار بار حیاتی نگه داری و تعمیر شوند.

•

تامین ذخیره های باری دائمی یا تسهیل ارتباط با ذخیره ی بار موقت بدون بهم زدن نظم سیم کشی ها ،مثل یک
سوخت رسان شکن یدک که در مکان مناسبی قرار گرفته است ،تا بتوان دستگاه مولد را تحت بارهای زیاد به کار
بست.

نکته :ذخیره های باری نصب شده در جلوی رادیاتور دستگاه مولد باید از کف زمین و یا سازه های دیگر

ساختمان حمایت شوند ،نه از آداپتور کانال یا رادیاتور ،ممکن است این اجزاء دستگاه مولد برای تحمل
سنگینی یا تیر بازویی ذخیره ی بار طراحی نشده اند.
•

مدارهای بار دهنده یا سیستم های اولویت باری در صورت گنجایش کاهش یافته ی مولد یا از دست رفتن واحدی
تکی در سیستم های موازی.

• محافظت از ابزار و رساناگر ها در برابر آتش سوزی در عملکردهای اساسی ،مثل پمپ های آتش ،آسانسور در
مصارف آتش نشانی ،چراغ های برون رفت در موارد تخلیه ،پروانه های فشاری یا انتقال دود ،سیستم های ارتباطی
و ...

•

امنیت و دسترسی صفحه ی سوئیچ ها و پنل ها در ابزارهایی با بار بالا ،و ابزار سوئیچ انتقال در سیستم پخش مولد
منطقه ای

• آماده سازی ارتباطات مولد های موقت (دستگاه های مولد اجاره ای قابل حمل) برای زمان هایی که دستگاه مولد
نصب شده ی دائمی قابلیت کار ندارد و یا قطعی برق طولانی ما را مجبور می کند نیرو را از دیگر بارها (تعیین
فضای هوا )... ،تامین کنیم.

 ۵-۲-۲لازمه ها ()stnemeriuqeR
در سیستم های پیچیده ممکن است ابزاری که سیستم پخش را شکل می دهد تحت تصاحب چندین طرف باشد.

تصاحب و مسئولیت عملیات باید به روشنی تعریف شده و از آن پیروی شود (بخش  ۹-۲-۵در صفحه ی  ۱۲۶را ببینید).

 ۵-۲-۳توصیه ها ()snoitadnemmoceR
• اطلاعات بیشتر در مورد موازی سازی دستگاه های مولد در راهنمای  016-Tکاربرد تولید نیروی CumminS

•

باید همیشه قبل از پذیرفتن هر طرح یا پروژه ی اصلاحی در مورد قوانین و استانداردهای محلی مشورت صورت
گیرد.

•

در زمان بررسی کل هزینه ی تصاحب ،اهمیت نصب بر تصمیم در مورد میزان خرج های اضافی که در سیستم

می دارند و ذات حیاتی بعضی ابزارها نیز ممکن است چنین قید و شرط های سرویسی مشابهی را الزامی کند .اگر
دستگاه های مولد موازی باشند ،می توان از هزینه ی نگه داری و زمان خاموشی موقت مربوط به دستگاه های
مولد موقت اجتناب کرد .این ملاحظات ممکن است بر تعداد دستگاه های لازم برای نصب نیز تاثیرگذار باشند
(بخشی  ۷-۲-۵در صفحه ی )۹۱۱

•

راه حل مولد تکی ،اگر چه در نگاه اول مقرون به صرفه به نظر می رسد ،اما کمترین کاربردها را دارد و ممکن است
بازدهی کمتری نیز ،به خصوصی در بارهای جزئی ،داشته باشد .در مصارف بار اصلی ،ممکن است دستگاه های مولد
دیزلی پر سرعت ،به دلیل بازدهی بیشتر و هزینه ی نگه داری کمتر در مقایسه با دستگاه های بزرگ تر و سرعت

پایین ،هزینه ی چرخه ی عمر کلی پایین تری داشته باشند (بخشی  ۷-۲-۵در صفحه ی )۹۱۱
•

مولد هایی که در کاربردهای کمتر از  ۵دقیقه در ماه اتصال موازی شوند ،احتیاجی به محافظت در برابر از دست
رفتن کاربرد ندارند .با این وجود ،خطر صدمه ای که می تواند در صورت رخ دادن خرابی لحظه ای مدار تامین

کاربرد رخ دهد را باید بررسی کرد و تصمیمات مناسب در مورد آن صورت گیرد (بخش  ۸-۲-۵در صفحه )۳۲۱

)
(Typical
sm
LOW
eVoltage
 ۵-۲-۴سیستم های ولتاژ پایین معمولی tsyS
خیلی از طرح های سیستمی متفاوت انجام پذیر هستند ،اما برای دستیابی به قابلیت اطمینان بالاتر ،سیستم ها
معمولا به گونه ای پیکر بندی می شوند که دستگاه (های) مولد در ولتاژ پایین تری وصل شوند ،و تعداد تبدیل ها و مدار
شکن های بین دستگاه مولد و باری که باید سرویس داده شود به میزان حداقلی برسد .معمولا قوانین محلی الزام می دارند

که بارهای ضروری از بارهای غیر ضروری جدا شوند ،و در سرویس به آن ها حق تقدم داده شود تا بار زیاد منجر به این
شود که بارهای غیر ضروری از مدار خارج شوند ،چرا که این امر بیشترین اطمینان در مورد سرویسی را در مواجهه با حیاتی

ترین بارها در سیستم فراهم می سازد .در بیشتر موارد یک رساناگر خنثی لازم است ،چرا که خیلی از بارها و کنترل آن ها در
ولتاژ پایین تک فاز می باشد ،و نیاز به رساناگر بازگشت ضروری می گردد .تامل دقیق باید در مواردی هم چون نیاز به
سیستم وصل شدن به زمین خنثی و لازمه های سوئیچ خنثی صورت گیرد.
ممکن است این طرح برای کاربردهای نیروی اصلی کوچک مورد استفاده واقع شود.
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شکل  .۹۲دستگاه مولد سرویس دهنده ی بارهای معمول

دستگاه های مولد معمولا مدارشکنی اصلی به همراه دارند که بر روی دستگاه مولد نصب می شود و سرویس دهی
به بارها از طریق پنلی پخش جدایی که در شکل  ۲۹در صفحه ی  ۱۰۵نشان داده شده فراهم می شود .مولد ها باید محافظ

بار اضافی به همراه داشته باشند ،و این محافظ می تواند به صورت های مختلفی ایجاد شود ،که یکی از آن ها سوار کردن
مدار شکنی بر روی پنلی پخش به صورت شکل  ۲۹در صفحه ی  ۱۰۵است .محافظت در برابر باز اضافی معمولا به دستگاه
های مولد نیاز دارد ،اما محافظت از مدار های کوتاه چنین لازمه ای را ندارد (در واقع نیازی به محافظت از مدار کوتاه بین
دستگاه مولد و مدار شکن اصلی نیست) .اهمیت این موضوع بدین ترتیب است که ممکن است محافظت در دستگاه مولد یا
در پنلی دورتر قرار گرفته باشد .اگر مدار شکن جریان دستگاه مولد حذف شود ،هنوز بر طبق قوانین به سوئیچی قطع کننده
در دستگاه مولد نیاز است ،تا محلی ایزوله را فراهم سازد .به قوانین و استانداردهای محلی در مورد لازمه های قطعی مولد و
ایزوله سازی رجوع کنید.
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شکل  .۰۳دستگاه های مولد ترکیبی سرویس دهنده ی بارهای معمول

شکلی  ۳۰در صفحه ی  ۱۰۶کاربردی مشابه با مولد های موازی نشان می دهد که جایگزین دستگاه مولد تکی می
شود .در این وضعیت باید دستگاه های مولد به طور دقیق انتخاب شوند تا در اندازه های مختلفی در اختیار باشند و امکان
کاهش مصرف سوخت در منطقه را از طریق مقایسه و یافتن گنجایشی مناسب ابزار کارکرد با بارهای سیستمی فراهم کرد.
ممکن است استفاده از دستگاه های مولد با اندازه های غیر مشابه ترتیب دادن سیستم اتصال به زمین خاصی را نیز الزامی
کند .بخش  ۵٫۵را برای یافتن اطلاعات دقیق تر در مورد لازمه های اتصال به زمین ببینید.
شکل  ۳۱در صفحه ی  ۱۰۷ارائه دهنده ی طرح انتقال نیروی دستگاه تکی معمولی برای یک تامین کاربرد در
ولتاژ پایین است ،در حالی که می تواند در خیلی از کاربردهای خانگی ،تجاری و صنعتی کوچک مورد استفاده قرار بگیرد.

یک سوئیچ انتقال خودکار ( ،)STAکه ممکن است از رساناگر استفاده کند ،جریان شکن ها و یا یک مقیاس انتقال

 ،)etacidedبرای انتقال ذخیره ی الکتریکی به بار از کاربرد به مولد مورد استفاده قرار می گیرد .مولد سه قطبی و جریان
شکن کاربرد یا سوئیچ های فیوز معمولا برای محدود کردن سطح خطای حاضر در  ATSبه کار می روند ATS .میتواند
دستگاهی سه قطبی (پیوسته ،خنثی غیر سوئیچی) و یا چهار قطبی (خنثی سوئیچی) باشد .معمولا ابزار  ATSچهار قطبی
در کاربردهایی که ایزوله کردن ذخیره ی خنثی از مولد خنثی ضروری است مورد استفاده قرار می گیرد .امکان دارد انتخاب

ابزار خنثی سوئیچی به ملاحظات مربوط به ایمنی ربط داشته باشد ،و یا به شرایطی که در آن لازم باشد سیستم ابزارهای
تشخیصی خطای اتصال به زمین را به کار ببرد .باید با تامین کننده ی سرویسی کاربرد مشورت شود تا از نوع سیستم اتصال
به زمین استفاده شده در سیستم پخش کاربرد که انرژی منطقه ای را تامین می کند اطمینان حاصل شود ،و این مساله تایید
شود که ترتیب سیستم اتصال به زمین ارائه شده به منطقه ای مشتری مناسب است .سوئیچ های انتقال نیرو و دستگاه های
مولد نباید قبل از این مرور (و تایید کاربرد ،در صورتی که توسط قانون محلی الزامی باشد) به سرویسی کاربردی متصل شوند.
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شکل  .۱۳مصارف استندبای دستگاه مولد تکی

دقت کنید که بعضی قوانین و استانداردهای محلی بر استفاده از سوئیچ های انتقالی متعدد را به دلیل الزام به ایزوله

پخش کاربرد قرار بگیرند و دستگاه مولد نیز در صورت عدم امکان نصب بازدارنده ی سوخت رسان برای ابزار  ATSبر
روی دستگاه ،به پنلی پخش نیازمند است.

سیستم های بزرگ تر می توانند از چند دستگاه  ATSو محافظ که در نزدیکی بارها قرار دارند استفاده کنند .این سیستم ها
معمولا نسبت به سیستمهای که تنها از یک  ATSبزرگ بهره می برند از اطمینان بیشتری برخوردار هستند ،چرا که
خرابی مدار در سیستم پخش بیشتر در انتهای بار سیستم پخش رخ می دهد و استفاده از چند سوئیچ می تواند به خرابی

کمتر سیستم در زمان وقوع خرابی مدار منجر شود .برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات و مصارف  ،STAبه راهنمای
 011-Tکاربرد تولید نیروی  CumminSمراجعه کنید.
شکلی  ۳۲در صفحه ی  ۱۰۸طرحی مناسب با تاسیسات بزرگ تر را نشان می دهد ،خصوصا در جایی که ساختمان

های متعدد توسط یک مجموعه تاسیسات مولدی تغذیه می شوند .در این سیستم ،سه دستگاه  ATSمورد استفاده قرار
گرفته اند ،که با سیستم مولد و کاربرد واحدی تغذیه می شوند .این طرح می تواند در مولد های سه قطبی و جریان شکن
های کاربرد یا سوئیچ های فیوزی نیز استفاده شود .ابزارهای دگرگونی چهار قطبی معمولا با مولد های سه قطبی و جریان

شکن کاربرد یا سوئیچ فیوزی استفاده می شوند .هر  ATSسنسور خطای کاربرد خودکاری دارد و سیگنال شروع را به
سیستم مولد می فرستد و وقتی این سیگنال در محدوده ی تحمل قابل قبولی باشد به ذخیره ی مولد تغییر می کند .این
طرح امکان ایجاد سیستم مولد چند کاره ای را فراهم می کند و می تواند با دستگاه های ترکیبی تنظیم شود.
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شکل  .۲۳دستگاه های مولد ترکیبی ،مصارف  ATSترکیبی
\ /ه ۱

|
|
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 ۵-۲ -۵سیستم های ولتاژ عادی یا بالای رایج
)( Typical Medium or High Voltage Systems
تولید نیروی ولتاژ عادی ( )VMو یا ولتاژ بالا ( )VIHمعمولا در جاهایی که درجه بندی نیرو باعث می شود
جریان در  L۷از محدوده های عملی تجاوز کند مورد استفاده واقع می شود .از دیدگاه عملی ،این امر هنگامی رخ می دهد

که گنجایش سیستم از  ۴۰۰۰آمپر تجاوز کند .این گزینه در زمانی که نیروی باید در نقاطی بسیار دور از دستگاه مولد پخش
شود نیز مطلوب است .مولد های تکی که در سطوحی بالاتر از  MVA ۲٫۵درجه بندی شده اند و مولد های موازی که در
سطوح بالای  VMA ۲درجه بندی شده اند نمونه های خوبی از ابزارهایی هستند که در کاربردهای  MVبه طور معمول
در نظر گرفته می شوند .دینام های  MVدر سطوح پایین تر از  ۱۰۰۰کیلووات از نظر اقتصادی به صرفه نیستند .در
سطوحی پایین تر از  ۱۰۰۰کیلووات ،بهتر است از دستگاهی با ولتاژ پایین همراه با مبدل افزایشی استفاده کرد.

هنگام طراحی تاسیسات  MVیا  ،VHباید به آموزش و صلاحیت پرسنلی که با سیستم سروکار دارند توجه داشت ،چرا که
کار با این سیستم ها اقدامات احتیاطی و ایمنی بالایی می طلبد.
شکلی  ۳۳در صفحه ی  ۱۰۹نشان گر طرح مولد ساده ای برای تاسیسات نیروی اصلی است که می تواند مولد های

 HIV/MVتکی یا ترکیبی را به کار بگیرد .سیستمی که به تصویر کشیده شده برای ساده تر شدن تنها یک مبدل بار تکی
را نشان داده است؛ با این وجود مبدل های بار اضافی نیز می توانند اضافه شوند .سیستم های  MV/HVمعمولا به صورت
سه سیمه پیکر بندی می شوند ،چرا که بارهای تک فاز به ندرت یافت می شوند MV/HV .خنثی پخش نمی شود و
معمولا در محلی تا حد امکان نزدیک به منبع به زمین متصل می شود .امپدانس می تواند به ارتباط زمین -خنثی وارد شود تا
شدت جریان خرابی مدار زمین را کاهش دهد ،که در این صورت به صورت یک مقاومت یا واکنش گر عمل می کند .برای
اطلاعات بیشتر در مورد موضوع اتصال به زمین خنثی به بخشی  ۵-۳-۵در صفحه ی  ۱۳۱مراجعه کنید.
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شکل  .۳۳سیستم مولد ساده ی  MV/HVبرای نیروی اصلی
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شکل  .۴۳طرح  HIV/MVبرای مولد های ترکیبی  /ذخیره ها و بارهای کاربرد

شکلی  ۳۴در صفحه ی  ۱۱۰نشان دهنده ی طرح  HIV/MVبرای تاسیساتی بزرگ مثل ساختمانی چند طبقه یا مرکز
کامپیوتر است .این طرح کاربردهای متعددی دارد که در حالت وظیفه/استندبای کار می کنند .یک کاربرد و مدار شکن
مولدی فشار قوی در این طرح وجود دارند و این دو می توانند به نحوی پیکر بندی شوند که موازی سازی بین مولد ها و
کاربرد در زمانی که یکی از این ها در حال تامین بار است ممکن شود .در این گونه مصارف باید دقت کافی در مورد اتصال
به زمین به خرج داده شود .در خیلی از موارد امپدانس خنثی یا کنترل ها برای محدود کردن قدرت میدانی دینام در طول
خرابی مدار تک فاز مورد نیاز می باشند.
این سیستمی کاملا قابل قبول است که در سرتاسر جهان رایج است .استفاده از مدار شکن مولدی فشار قوی این
اجازه را به مولد ها می دهد تا به صورت خارج از خط موازی شوند .این امر سبب هماهنگ سازی سریع و پذیرش بار می
گردد .در ضمن ،مولد ها می توانند به صورت خارج از خط ازمایشی شده و به رویه های نگهداری و تشخیصی خرابی مدار

در حالتی که مبدل های زیادی توسط سیستم تغذیه می شوند ،باید دقت به کار برد تا از انتخاب طرح مناسب برای
محافظت از افزایش بار اطمینان حاصل کرد .در سیستم هایی که رابط فشار قوی حلقه ای را تغذیه می کنند ،دقت کافی باید
به خرج داد تا از این که ابزار مولد جریان انرژی دهنده ی لازم را بدون هیچ دردسر قطعی دستگاه های محافظ برای سیستم

مهیا می کند اطمینان بدست آید .برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع محافظت ها در برابر جریان بیش از حد و دیگر محافظ
های مربوطه به بخشی  ۵۸مراجعه شود.

شکلی  ۳۵در صفحه ی  ۱۱۱مولدی  LVرا به شکل می کشد که در مصرفی  MVمورد استفاده قرار گرفته است.
یک مبدل افزایشی مورد استفاده قرار گرفته است و به مولد استاندارد  LVاین امکان را داده است تا به جای مولد MV
مورد استفاده قرار گیرد .در این مورد ،از زوج مولد  -مبدل مثل یک مولد  MVاستفاده شده است .سیستم های  LVو
 MVباید سیستم های الکتریکی مستقلی قلمداد شوند و توجه به پیکر بندی سیم کشی مبدل امری مهم است ،چرا که
منبع معمول ایجاد خطا می باشد .سیم کشی دلتا باید برای طرف  LVانتخاب شود  -این امر به محدود کردن جریان
سینوسی سوم کمک می کند و به نقطه ی  Yشکل مولد این اجازه را می دهد تا تنها نقطه ی مرجع برای سیستم L۷
باشد .سیم کشی  MVباید به شکل  Yپیکر بندی شود تا به سیستم  MVاین امکان را دهد تا مرجع مواقع شود و این نی
تواند توسط امپدانس به زمین متصل شود .این عملی معمولی است ولی بعضی سیستم ها ترتیب های اتصال به زمین دیگری

را ملزم می دارند .یک مرجع خوب برای تامین این مسائل استاندارد  IEEE ۱۴۲است " -رویه های توصیه شده توسط

 IEEEبرای اتصال به زمین سیستم های نیروی صنعتی و تجاری ".
این پیکر بندی با ترکیب های مولد  /مبدلی گوناگونی که دارای اندازه های نامتقارن هستند قابل سازگاری است .مبدل هایی

با درجه بندی و پیکر بندی های سیم کشی یکسان را می توان با نقاط  ۲شکل آن ها به صورت مرکب به کار برد .هنگامی
که مبدل هایی با اندازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند ،نقاط  ۲شکل آن ها را تنها می توان در زمانی که سازنده
ی مبدل عملیات را تایید کند با یکدیگر جفت کرد .هنگامی که مبدل هایی با اندازه های غیر همگن به صورت موازی
ل
صاند وصل شود
و خنثی می تو
.نها یک مبدل
،دنوش ت
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شکل  .۵۳مولد ولتاژ پایین برای مصارف MV/HIV
۱۱۱

) (Choosing
 ۵-۲-۶انتخاب مبدل مولد a Generator Transformer
مبدل های مدل پخش با پیکر بندی های متفاوتی ارائه شده اند .عموما یک مبدل با استفاده از مصرف آن و
همچنین عامل سرد کننده ی آن دسته بندی می شود .در همه ی موارد معیارهای طرح برای مبدل ها توسط ANSI
 C57.12تعیین می شود.

بر اساس نوع مصرفی ،دو دسته ی وسیع نوع  SubStatiOnو  PadmOuntوجود دارند.
نوع  - SubStatiOnمبدلی که در یک دنده ی سوئیچ پدیدار می شود معمولا در سمت اصلی جفتی نزدیک به سوئیچ
ولتاژ معمولی یا مدار شکن و هم چنین جفتی نزدیک به مدار شکن ولتاژ پایین یا مونتاژ دنده ی سوئیچ در سمت ثانوی است.

مبدل  SubStatiOnباید در ناحیه ای سربسته قرار گیرد که از دسترسی عموم دور باشد .این امر به این خاطر است که
مبدل های نوع  SubStatiOnدر برابر دستکاری مقاوم نیستند و به قسمت های در حال کار ،پروانه ها و دیگر قسمت ها
اجازه ی دسترسی می دهند .مبدل های نوع  SubStatiOnرا می توان بر اساس عامل سرد کننده ی آن به گروه های
بیشتری تقسیم کرد .دو نوع مبدل  SubStatiOnوجود دارند:
•

نوع خشک

• پر از مایع

)(Dry
srType
 ۵-۲-۶-۱مبدل های نوع خشک emrofsnarT
دو گروه عمده برای مبدل های خشک وجود دارد  VPl -و قالب چسبی،

-IPV ۵-۲-۶-۱-۱بارور شده از طریق فشار مکنده
)(Impregnated VPI-Vacuum Pressure
این مبدل نوع خشک رایجی می باشد که در دهه های گذشته ساخته شده است .کلاس عایق بندی استاندارد آن ۲۲۰
درجه  Cاست ،که توان افزایش دما تا  ۱۵۰درجه  Cبر وی  ۳۰درجه  Cمحیط را دارد .همچنین می توان پروانه هایی را نیز

اضافه کرد که خروجی ظاهری  KVAرا  ۳۳٪افزایش می دهد (معمولا به صورت  AA/FAدر درجه بندی های
 KVAثبت می شود) .این مبدل خشک ارزان ترین نوع موجود است.
مبدل های خشک کننده متعارف را باید تنها در کاربردهای عملیات ممتد به کار برد .سیم کشی ها ،حتی با این که

۱۱۲

) (Cast
 ۵-۲-۶-۱-۲قالب چسبی Resin
گروه دیگری از مبدل ها از نوع قالب چسبی می باشند .مبدل های قالب چسبی به دو گروه تقسیم بندی می شوند:
قالب کاملی ،و تک قالبی
مبدل های قالب کامل :در یک مبدل قالب کامل هر سیم کشی ای توسط چسب اپوکسی فایبرگلاس پوشانده شده
است .این امر با استفاده از یک محفظه ی مکشی برای کشیدن چسب اپوکسی به سمت سیم کشی ها میسر می شود .در
نتیجه چسب اپوکسی به عنوان رساناگر عایق تر برق عمل کرده ،و در عین حال در صورت خرابی مدار نیروی مکانیکی قوی

تری را ایجاد می کند .کلاسی عایق استاندارد آن  ۱۸۵درجه  ،Cبا افزایش دمای  ۸۰یا  ۱۱۵درجه  Cبر روی  ۳۰درجه C
محیط است .پروانه هایی را می توان به اختیار به دستگاه اضافه کرد که خروجی ظاهری  KVAرا در درجه بندی های پایه
ای  AAتا  ۵۰٪افزایش می دهد.

مبدل های قالب کامل گران ترین نوع مبدل های خشک می باشند ،اما رطوبت برای آن ها مشکلی ایجاد نمی
کند ،لذا در مصارف انرژی زایی غیر ممتد مناسب می باشند.
مبدل های تک قالبی :این مبدلی یکی از طرح های برگرفته شده از مبدل قالب کامل است .به جای استفاده از عایق اپوکسی
در هر یک از سیم کشی ها ،هسته های اصلی و ثانوی در اپوکسی غوطه ور می شوند ،و یک لایه اپوکسی بر روی سطح
بیرونی حلقه های اصلی و ثانویه تشکیل می شود .سیم کشی های جدا معمولا مشابه با مبدل های خشک رایج با لاک
عایق بندی می شوند.

کلاسی عایق بندی استاندارد آن ها  ۱۸۵درجه  ،Cبا افزایش دما تا  ۱۰۰درجه  Cبر روی  ۳۰درجه  Cمحیطی است .می
توان پروانه ای را در صورت تمایلی به دستگاه اضافه کرد که می تواند خروجی  KVAرا تا  % ۳۳افزایش دهد.

)(Liquid
sreFilled
 ۵-۲-۶-۲مبدل های پر شده با مایعات mrofsnarT
مبدل های پر شده با مایعات از روغن به عنوان رساناگر ترا برق بهره می برد .بر خلاف مبدل های خشک رایج ،این
مبدل ها در برابر رطوبت نفوذ ناپذیر می باشند ،چرا که سیم کشی ها کاملا با روغن رساناگر پوشانده شده اند .با این وجود،

مبدل های پر شده با مایعات در مصارف داخل ساختمانی به سیستم های محافظت در برابر آنش سوزی نیاز دارند.
•

روغن معدنی

)
Mineral
 ۵-۲-۶-۲-۱روغن معدنی ( liO
ارزان ترین روغن برای پر کردن مبدل روغن معدنی است .مبدل های پر شده با مایعات افزایش دمای استاندارد ۵۵

درجه  Cبر روی  ۳۰درجه  Cمحیطی دارند .برای  55/65درجه  Cگزینه هایی در اختیار است که درجه بندی ظاهری
 KVAرا  ۱۲٪افزایش می دهد .هم چنین می توان از خنک سازی هوای پر فشار استفاده کرد که افزایش  ۱۵تا  ۲۵٪در
درجه بندی ظاهری  KVAرا به دنبال دارد.

۱۱۳

)
(High
tn
Fire
 ۵-۲-۶-۲-۲سطح دمای مستعد بالا برای آتش سوزی ioP
سازندگان معمولا سیلیکون ( R-Tempصنایع بشکه سازی) یا سیلیکون  DOW COrning 561را به عنوان
مایعات سطح دمای مستعال بالا برای آتش دسوزی پیشنهاد میی دهند EPA .این مواد را برای محیط زیست مخاطره آمیز
شمرده است و لذا احتمال وارد و خارج شدن آن در بازار زیاد است.

)
(Padmounted
sremr
Type
 ۵-۲-۶-۲-۳مبدل های پد دار ofsnarT
پد دارها با همان استانداردهایی ساخته می شوند که برای مبدل های سابستیشن استفاده می شود .با این وجود ،پد دار

ها نوعی خاصی از ساخت را به کار می برند .به طور معمول ،این بدین معنی است که ساخت آن ها بخش بندی شده و ضد
دستکاری است .رایج ترین کاربرد پد دارها در محیط بیرونی و مناطق غیر محدود شده است ،جایی که امکان دسترسی کاملی
افراد عادی به دستگاه وجود دارد .پد دارها به پروانه خنک کننده مجهز نیستند چرا که پروانه باعث از خنثی شدن خاصیت

ضد دستکاری آن می شود .فعلا معمول ترین پد دارها از نوع آکنده از مایع می باشند .این امر بعضی قابلیت های بار اضافه
را بدون نیاز به پروانه ممکن می سازد.
علاوه بر طبقه بندی های بالا ،انتخاب مبدل نیروی مولد به چندین عاملی بستگی دارد:

2

درجه بندی

به

وسیله ی سرد کننده

• تعویضی کننده ی شیر
• امپدانسی
• اتصالی

)(Winding
 ۵-۲-۶-۳پیکر بندی سیم کشی noitarugifnoC
پیکر بندی سیم کشی معمولا با توجه به نیاز به باز گرداندن سیستم الکتریکی به زمین (ارث) ایجاد می شود .سیستم
های الکتریکی معمولا در منبع به زمین وصل می شوند و به همین دلیل می توان انتظار داشت سیم کشی مبدل که به
عنوان منبع نیرو برای یک سیستم الکتریکی ایفای نقش می کند به یک نقطه بازگشت مجهز باشد .لذا برای یک مبدل گام

پایین که در آن بارها از سیم کشی ولتاژ پایین تری تامین می شوند .انتظار می رود نقطه ی برگشت استار ( )eyWمتصل
شده باشد ،با این تصور که نقطه مشترک بین سه سیم کشی به زمین (نقطه ی ستاره) متصل شود .انتظار می رود مبدل گام

بالا نیز که در آن بار از یک سیم کشی با سیم کشی ولتاژ بالاتر تامین می شود به استار ( )eyWمتصل باشد.

۱۱۶

در خیلی از مناطق ممکن است یک گروه حامل سیم کشی مبدل به عنوان  Dyn11نشان داده شود ،که بر این
موضوع دلالت دارد که مبدل دارای دلتایی است که به سیم کشی  MV/HVمتصل است و یک وای ( )eyWبه سیم
کشی با ولتاژ پایین متصل است که دارای نقطه ستاره آماده برای اتصال می باشد "۱۱" .بر تغییر فاز سی درجه ای خلاف
جهت عقربههای ساعت دلالت دارد ،همانند جایگاهی که ساعا  ۱۱بر روی صفحه ی ساعت دارد .دیگر اتصالات معمولی

( YNd 11وای متصل به سیم کشی  MV/HVبدون بار ،دلتای متصل به سیم کشی  LBهمراه با تغییر فاز خلاف
عقربه ساعت) Dyn1 ،و ( YNdlدرست مثلی مورد قبلی ،اما با تغییر فاز جهت عقربه ساعت) و ( YNyn0وای سیم
کشی  MV/HVو  LVبا تمامی نقاط خنثی بیرون آورده شده و بدون تغییر فاز) می باشند .طراحی حرف  Zنشانگر سیم
کشی زیگزاگ است ،در حالی که سه گروه از حروف بر این دلالت دارند که سیم کشی ثالث متناسب است.

گروه حامل اتصال سیم کشی ها و رابطه ی فاز فاز دهنده های ولتاژی مربوط به آن ها را شناسایی می کند .این گروه
شامل حروف کدی می باشد که اتصال سیم کشی های فاز و شماره ی کدی که جا به جایی فاز را تعریف می کند را

جدول  .۲۱پیکر بندی های سیم کشی
| [5:8
گروه  |rOdneVشماره ی کد
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 ۵-۲-۶-۴درجه بندی ()gnitaR
مبدل ها معمولا به درجه بندی حداکثری مداوم ( )RMCو درجه بندی اضطراری مداوم ( )RECمجهز می باشند.
انتخاب درجه بندی به سطح انتظار چرخه ی وظیفه ی مبدل و سیستم الکتریکی بستگی دارد .مبدل های درجه بندی

 CMRمعمولا در مقایسه با واحد های درجه بندی  CERحجیم تر و گران تر می باشند؛ با این وجود ،به دلیل افزایش
دمای بیشتر ،مبدل های درجه بندی  CMRدر صورت استفاده از محدودیت های  CERطول عمر کمتری خواهند داشت،

عموما پیشنهاد می شود برای مولد هایی که به عنوان منبع اصلی انرژی به کار می روند از مبدل های درجه بندی CMR
استفاده شود .مبدل های درجه بندی  CERرا می توان در کاربردهای استندبای استفاده کرد ،به این شرط که از چرخه ی
وظیفه مشخص شده توسط سازنده ی مبدل تخطی نشود .مبدل ها با واحد  KVAدرجه بندی شده اند و افزایش های
سودمند در درجه بندی در صورتی امکان پذیر است که مبدل در عامل نیرویی نزدیک به واحد عامل نیرو ( )0.1کار کند.

) (Cooling
 ۵-۲-۶-۵عامل سرد کننده Medium
بسیاری از مبدل ها از روغن به عنوان عاملی سرد کننده و عایق استفاده می کنند .مبدل های پر از روغن معمولا فشرده
تر هستند ،اما از مبدل های قالب چسبی عایق هوایی سنگین تر هستند و می توانند شرایط سخت محیطی را تحمل کنند.
پروانه ها اغلب به منظور کمک به پراکندن گرما به کار می روند .سرد کننده مبدل به صورت زیر طبقه بندی می شود:

• روغن طبیعی  /هوای طبیعی ()NANO

• روغن فشاری  /هوای طبیعی ()NAFO
• روغن فشاری  /هوای فشاری ()FAFO

روغن قابل اشتعال است و ممکن است در صورت عدم جلوگیری ،آلودگی محیطی شدیدی به بار آورد؛ لذا مبدل های
روغنی باید در منطقه ی محدود شده ای نصب شوند که بتواند در حدود  ۱۱۰٪کل گنجایش مبدل را در خود بگنجاند .آژیر
سطح پایین روغن ،هواکش انفجار ،دمای سیم کشی و روغن و محافظت از سیستم تشخیصی تغییر گاز اغلب در مبدل های
سرد شونده با روغن گنجانده می شوند.

)(Tap
 ۵-۲-۶-۶تعویضی کننده ی شیر SregnahC
مبدل ها اغلب در سیم کشی های ولتاژ بالاتر مجهز به شیر هستند تا تنظیم ولتاژ خروجی را میسر کنند .به طور معمولی

در این حالت مبدل جدا است .مقادیر معمول شیر  ،٪۵٫۲ -/+ +/-۵٪و  ۰می باشند .تعویضی کننده های شیر در مبدل مولد
در صورتی می تواند مفید واقع شود که ولتاژ سیستم کاروری در نزدیکی حد بالایی یا پایینی دامنه ی مجاز در حال کار باشد
و مولدی هم برای موازی شدن با سیستم مورد نیاز است.

آن شبکه ی  HVبسیار بالاتر از ولتاژ سطحی در حال کار است.
\۱۱/

استفاده از تعویضی کننده شیر در مبدل مولد می تواند از افزایش ولتاژ درجه بندی شده ی مولد در مواقعی که در چنین
شرایطی در حال حمل است جلوگیری کند.

 ۵-۲-۶-۷امپدانس ()ecnadepmI
در مواقعی که سطوح خطای بالا تخمین زده می شوند ،امکان دارد امپدانس افزایشی مبدل راه حلی مقرون به صرقه

فراهم آورد ،خصوصا در مواردی که زمان کاری محدود است .باید اطمینان حاصل کرد که ازدیاد ولتاژ افزایشی در مبدل
باعث نشود که یک مولد در هنگام کار از گستره ی ولتاژ مجاز فراتر رود ،یا از تطبیق و همگام سازی ولتاژ جلوگیری کند.

 ۵-۲-۶-۸اتصالات ) (Connection
نوع اتصال کابلی به هر سیم کشی را باید با در نظر گرفتن کابل های نصب شده انتخاب کرد .این مساله در مدار های
ولتاژ بالا که به تکنیک های پایان کار خاصی نیاز است ،و مدارهای ولتاژ پایین که کابل های متعددی متصل هستند اهمیت
بیشتری پیدا می کند .یک انتخاب پایه بین جعبه های کابلی مرکب و عایق هوایی فراهم است و ترکیب های متعددی را می
توان به کار برد تا امکان استفاده از کابل هایی با گستره ی بالاتر و تکنیک های پایان کار بیشتری فراهم شود .ورودی کابلی
معمولا در زیر قرار دارد؛ اگر ورودی کابلی از سمت بالا طراحی شده باشد ،باید از ورود رطوبت جلوگیری کرد.

)
(Single
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 ۵-۲-۷مولد های تکی در برابر مولد های موازی areneG
موازی سازی عملکرد همگام دو یا چند دستگاه مولد متصل به یکدیگر در یک رابط فشار قوی معمولی است ،تا نیروی

نصب مولد های تکی یا چندتایی عوامل متعددی باید در نظر گرفته شوند ،مثل:
•

قابلیت اطمینان

•

عملکرد

•

هزینه

• گونه های بار

O

کارآمدی

•

تنوع بار

۱۱ ۹

شکل  .۶۳مولد های موازی

اضطراری/استندبای ،مثل بیمارستان ها ،مراکز کامپیوتری و ایستگاه های پمپاژ است؛ در این موارد قابلیت اطمینان "تامین
نیرو" مهم است چرا که بارهای اتصالی حیاتی می باشند .در چنین مواردی ،استفاده از دستگاه های مولد چندگانه و بار
اولویت بندی شده ی سیستم این امکان را می دهد تا بارهای حیاتی تر در ازای بارهای کم اهمیت مصرف شوند .در سیستم
هایی که تمامی بارها برای عملکرد مناسب مورد نیاز هستند ،دستگاه های مولد اضافی فراهم می شوند تا نقصان یک
دستگاه مولد منجر به از کار افتادن امکانات نشود .موازی سازی معمولا به امکان ترتیب بندی بارها در گام ها ،و توانایی

ساطع کردن بارها برای ایجاد امکان عملکرد دستگاه مولد در محدوده ی درجه بندی بار در صورت نقص آن نیازمند است.
نصب دستگاه چندگانه را باید اندازه گیری کرد تا این امکان برای مولد ایجاد شود که در هنگام بررسی روزمره یا تعمیر از
سیستم جدا شود و تامین بار به خطر نیفتد.
در صورتی که مولد ها موازی باشند ،عملکرد سیستم نیروی قرار گرفته در محل کار می تواند بیشتر مشابه سرویسی

کاروری باشد ،چرا که مجموع گنجایش دستگاه های مولد نسبت به بارهای انفرادی بسیار بیشتر از گنجایش آن با دستگاه
های مولد تکی ای می باشد که با بارهای جدا کار می کنند .به دلیل بالا بودن گنجایش رابط فشار قوی ،تاثیر بارهای
ناپایداری که توسط بارهای انفرادی بر دستگاه های مولد اعمال می شوند به حداقل می رسد.
هزینه .به طور کلی ،دستگاه های مولد موازی شده ی چندگانه بیشتر از یک دستگاه مولد تکی با همان ظرفیت هزینه در

بر دارد ،مگر اینکه لازمه های گنجایش باعث شود طرح از ماشین هایی استفاده کند که عملکرد آن ها کمتر از 1500
 TDIIIاست .هزینه ی یک سیستم باید به عنوان هزینه ی کلی مالکیت محسوب شود و عواملی مثل فضای در دسترسی

ساختمان ،نصب هواکش و لوله های اضافی ،نمایه ی کابلی ها ،لازمه های دنده های سوئیچ و کنترل سیستم برای نصب
های چندگانه را نیز در نظر گیرد .قابلیت اطمینان لازم و منفعتی که این مساله با خود به همراه دارد را باید در برابر هزینه
های اضافی در نظر گرفت .هزینه ی نگه داری عاملی کلیدی در دستگاه های مولدی است که با استفاده از طرح های
نیروی های اصلی یا مولد های مشترک کار می کنند .با وجود این که ممکن است یک دستگاه بزرگ تکی سرمایه ی
بالایی را طلب کند ،اما این معضل توسط دیگر عواملی مربوط به هزینه های نصب یک سیستم مولد چندگانه رفع می شود.

نکته :در هنگام ارزیابی هزینه ی کلی مالکیت ،اهمیت نصب بر تصمیم گیری در مورد میزان اضافی ای که در
سیستم قرار می گیرد تاثیرگذار است .بعضی کدها و استانداردهای محلی نیازمند سرویس دهی دائم به بارهای به

دست آمده ی مجاز می باشند و ممکن است ذات حیاتی بعضی وسایل الزام تدارک سرویس هایی این چنینی را به
وجود آورد .اگر دستگاه های مولد موازی شوند ،می توان از هزینه ی نگه داری و مدت زمان توقف موقت مربوط به
دستگاه های مولد موقتی جلوگیری کرد .این نکات می تواند بر تعداد دستگاه های لازم برای نصب نیز تاثیر گذار
باشد.

اندازه ی مولد و محلی می توانند عواملی اساسی باشند و استفاده از نصب دستگاه های تکی یا چندگانه را ملزم کنند.
دستگاه مولد تکی معمولا بسیار سنگین تر از دستگاه های مشابهی است که در وضعیت های موازی مورد استفاده قرار می
گیرند .برای نصب روی بام یا در مواردی که دستگاه باید به زیرزمین یا مکانی محصور انتقال داده شود ،استفاده از چنین
مولدی غیر ممکن است ،و باید از مولد های کوچک تر و سبک تر استفاده کرد .به هر حال ،برای دسترسی و نگه داری باید
فضایی بین دستگاه های نصب چندگانه تعبیه شود و این مساله ناگزیرا فضای بیشتری را به ازای هر کیلووات برق ایجاد
شده اشغال می کند.
در صورتی که طرح تولید نیرو نیروی بار پایه را تولید می کند یا برای کاهش قیمت ها یا تولید مشترک استفاده می
شود ،راندمان عاملی بسیار مهم است .معمولا چند کاره بودن سیستم موازی که این امکان را به دستگاه های مولد می دهد
تا در بار متناسب و حداکثر بازدهی کار کنند هزینه ی بیشتر نصب ابتدائی را در مواقعی که با نیروی اصلی سروکار داریم در
مدت زمان کوتاهی جبران می کند.
بار در تصمیم گیری بر سر نوع نصب لازمه حائز اهمیت است .یک مولد تکی معمولا از نظر اقتصادی بهترین
انتخاب برای بارهای کمتر از حدود  ۲۰۰۰کیلووات است ،چرا که هزینه ی امکانات کنترلی موازی و سوئیچ در مقایسه با

هزینه ی مولد بیشتر است .برای نصب های کوچک ولی ضروری ،که در آن محافظت از دو مولد حائز اهمیت است اما
استفاده از امکانات موازی به دلیل قیمت آن غیر ممکن است ،یک نصب استندبای دو طرفه می تواند گزینه ی مناسب
دیگری باشد ،چرا که در آن یک مولد به عنوان استندبای برای دیگر مولد عمل می کند .برای اطلاعات بیشتر در مورد این
طرح به  011-Tراهنمای استفاده از سوئیچ ترانسفر مراجعه شود .برای بار های بزرگ تر ،انتخاب پیچیده تر است و در
حدود  ،VM3-2گزینه های استفاده از دستگاه های مولد تکی یا چندگانه میسر است .در بالاتر از  ،VM3در اکثر موارد
از نصب های مولد چندگانه استفاده می شود.

نکته :با وجود این که مولد تکی در نگاه اول مقرون به صرفه تر است ،اما کمترین کاربرد را نیز دارد و ممکن است

طولانی مدت می باشد .در موارد استفاده ی نیروی اصلی ،ممکن است دستگاه های مولد دیزلی پر سرعت ،به دلیل
بالاتر بودن بازدهی و پایین تر بودن هزینه ی نگه داری در مقایسه با ماشین های کندتر ،هزینه ی چرخه عمر

تنوع بار را باید در هر گونه تصمیم گیری در مورد استفاده از مولد در نظر گرفت چرا که خیلی از کاربردها تفاوت
چشمگیری در پروفایل بار بین روز و شب و تابستان و زمستان از خود نشان می دهند .ممکن است یک کاربرد تولید بزرگ

بار روزانه ی  2-3MVداشته باشد؛ اما در شب ،مگر در استفاده در رویه های متداوم ،این امکان وجود دارد که بار تا کمتر
از چند صد کیلووات و حتی کمتر از آن افت کند .نصب یک مولد تکی بزرگ در چنین کاربردی می تواند منجر به ساعت ها
کار با بار ضعیف شود ،که برای موتور ضرر دارد .نصبی معمولی از این نوع ممکن است از چهار مولد  ۱۰۰۰کیلوواتی استفاده
کند ،و در یک نمایه موازی با این نصب یک مولد  ۵۰۰کیلوواتی قرار گیرد ،به این ترتیب که در بار روزانه سه عدد از چهار
دستگاه استفاده شود و در شب تنها استفاده از دستگاه کوچک تر الزامی باشد.
بارهای ناپایدار تاثیری مهم بر سایز لازم مولد دارند و در نظر گرفتن تمامی ترکیب های بار های ناپایدار و ثابت در
هر گونه محاسباتی لازم است تا از حفظ کیفیت نیرو اطمینان حاصل شود .توجه داشته باشید که بعضی بارها در دستگاه های
مولد بار عاملی نیروی هادی ایجاد می کنند ،و این موضوع نیز باید در اندازه دستگاه مولد و ترتیب عملیات سیستم در نظر

گرفته شود .ابزار اندازه گیری کاربرد "جن سایز  "CumminSدر چنین مواردی مفید واقع می شود و از طریق پخش
کننده های ما قابل دسترسی است.

دستگاه مولد تکی معمولا دشوار است ،در حالی که در مورد نصب دستگاه متعدد ،به شرط این که این امکان در طرح ابتدائی

به وجود آمده باشد ،دستگاه های دیگر به راحتی اضافه می شوند.

 ۵-۲-۷-۱خطرات ()sksiR
در ارتباط با عملکرد موازی دستگاه های مولد خطراتی وجود دارد ،هم بین دستگاه ها و هم در ذخیره ی کاربردی،

مولد ،مولدهای دیگر نتوانند بار سیستم را پشتیبانی کنند .باردهی باید همیشه در یک طرح مولد موازی به کار رود و
در طول عملیات ظرفیت ذخیره باید در تمامی مواقع با میزان باری که در صورت از کار افتادن مولد قابل پذیرش
است تطابق داشته باشد.

۱۲۲

•

تمامی مولد ها را نمیتوان با هم موازی بست  -اگر باید دستگاه های سازندگان مختلف و یا مولدهایی که

سایزهای بسیار متفاوتی دارند با هم موازی شوند ،قبل از انجام عملیات با یک پخش کننده  CumminSدر محل
مشورت کنید.
•

در صورت موازی شدن با ابزار ،مولد عملا بخشی از سیستم کاربردی می شود .اگر عملیات در توازی با ذخیره ی
کاربردی مشخص شده است ،محافظت بیشتر برای مراقبت از پیوند سیستم کاربردی و مولد لازم است .این
محافظت عموما توسط ارائه دهنده ی سرویسی کاربردی مشخصی و تایید می شود .در صورت استفاده از عملیات

 ۵-۲-۸سیستم های ترکیب شده ی مولد و کاربردی
)( Combined Generator and Utility Systems
مولدها می توانند به صورت موازی با یک ذخیره ی کاربردی به کار روند تا موارد زیر را ممکن سازند:
• عدم قطع تغییر کامل بار از ذخیره ی کاربردی به مولد و بالعکسی
• اصلاح راسی (پیک)
• به راسی (پیک) رسیدن
•

تولید مشترک

تغییر کامل بدون قطعی بین مولد و ذخیره های کاربردی را می توان با استفاده از یک  ATSانتقال بسته (بدون
قطعی)،

و

یا با موازی سازی معمولی

و

جا

باله

جایی بار مهیا ساخت .در  ATSانتقالی بسسته ،دستگاه مولد در مقایسه با

منابع با یکدیگر همگام شوند ،با استفاده از یک دستگاه بررسی همگام سازی ساده ای در عرضی کمتر از  ۱۰۰میلی
ثانیه به یکدیگر وصل می شوند .در حالی که این سیستم قطعی کلی نیرو را هنگام سوئیچ کردن بین منبع های در حال
کار رفع می کند ،اما اختلالاتی که از تغییرات ناگهانی در بار دو منبع نشات می گیرد را مرتفع نمی سازد .اختلالات را
می توان با استفاده از چندین سوئیچ در سیستم به حداقل رساند (رفع کامل ممکن نیست) ،بدین منظور که هر سوئیچ
فقط بار درصد کوچکی از گنجایش مولد را تغییر دهد.
در هنگامی که از دنده ی سوئیچی معمولی برای تغییر کاملی استفاده می شود ،مولد فعالانه با ابزار همگام سازی و

موازی می شود؛ و بار توسط کنترل تنظیمات سوخت و برانگیخنگی مولد(ها) به نرمی و آرامی از یک مولد به دیگری جا
به جا می شود .این سیستم ها می توانند برای انتقال بار از ابزار به مولد و بالعکسی به کار روند .سیستم های همگام
سازی دیجیتالی اعلب می توانند در گستره های ولتاژ و فرکانسی مختلفی کار کنند ،و در نتیجه این امکان را به موازی
سازی یک ابزار دهند تا حتی خارج از سطوح کاری قابل قبول کار کند .با این وجود ،باید احتیاط به کار برد تا از عدم
قطعی وسیله های محافظت کننده در طول روند همگام سازی اطمینان حاصل نمود.
۱۲۳

مولدها برای مواردی چون کاهش راسی یا به راسی رسیدن معمولا به مدتی طولانی با ذخیره ی کاربردی به طور

موازی قرار می گیرد و باید در هنگام انتخاب درجه کار مناسب دقت به خرج داد .در این مورد" ،ادامه دار" و یا "دوره

قدرت محدود" گزینه ی مناسب است .این انتخاب مبتنی بر میزان زمان در حال کار نسبت به انوم ( )munnaمی
باشد .به بخشی  ۴جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد درجه بندی های مراجعه کنید .مولد هایی که برای کاهش راسی
به کار می روند عموما با دوره های تعرفه بالا تطابق پیدا می کنند تا باردهی راسی را کاهش دهند و ممکن است به
صورتی تنظیم شوند تا میزان بار خاصی را تولید کنند ،یا به ابزار این امکان را دهند تا بخشی مشخصی از بار را بردارد،
در حالی که مولد دگرسانی (واریانس) را فراهم می سازد .مولدهایی که در با راسی رسی استفاده می شوند بیشتر در
صورت نیاز در سطح خروجی حداکثر کار می کنند و برق در مواقعی که تقاضا زیاد است به ابزار فروخته می شود.
کاهش راسی را نیز می توان با به اختیار گرفتن کامل بار منطقه در یک انتقال بدون قطع و قطع کردن ابزار به طور
کاملی انجام داد .قبل از شروع کار با هر گونه طرح و یا اصلاحات به کدها و استانداردهای محلی مراجعه کنید.

 ۵-۲-۸-۱محافظت برای مولد های موازی کاربردی (اصلی)
)(Protection for Utility (mains) Paralleled Generators
دقت داشته باشید که در مواقعی که سیستم مولد در موازات با ذخیره ی کاربردی کار می کند ،هر دو سیستم
ترکیب شده اند و هر گونه اتفاق برای سیستم کاربردی ممکن است مولد ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد .لازمه ی
محافظت از عملیات موازی کاربردی نسبت به نوع سیستم نصب شده و شاخصه های محلی و سیستم پخش کاربردی
بسیار متنوع است .در ضمن ،ممکن است مقررات و استانداردهای محلی نیز بین تامین کننده های سرویسی کاربردی
متفاوت باشند .قبل از شروع کار با طرح برای هر گونه اینترفیسی موازی سازی کاربردی با مسئولان مربوطه مشورت
کنسد.

دستگاه های مولدی که در موازات با ابزار کار می کنند معمولا به رله ی بررسی همگام سازی ( ،)۵۲محافظت
ولتاژ بالا/پائین ( ،)۹۵/۷۲نیروی معکوسی مربوط به شبکه ( ،)۲۳محافظت از جریان بیش از حد ( ،)۱۵و محافظت در

برابر از دست رفتن شبکه و محافظت از فرکانس بالا/پائین ( )U/O1Sمجهز هستند .نقصی دیود نیز ممکن است اضافه

شود اما مقررات آن را الزام نکرده است .در بسیاری از مناطق ابزار شناسایی شرایط "جزیره" و قطع دستگاه های مولد
نیز الزامی است.
شرایط جزیره هنگامی رخ می دهد که در زمان اتصال سیستم دستگاه مولد نیروی کاربردی دچار نقصی شود ،و
سیستم محافظ نقصی را تشخیصی ندهد و سیستم مولد را قطع نکند .در نتیجه ،ممکن است سیستم دستگاه مولد نه تنها
به بارهای مورد نظر ،بلکه به سیستم پخش کاربردی و دیگر بارهای مشتری ها انرژی دهد .این باعث در معرض خطر
قرار گرفتن کارگران می شود ،دستگاه های محافظ سیستم پخش کاربردی را مختل می کند ،و می تواند منجر به
صدمه زدن به ابزار و امکانات متعلق به مشتری شود .ابزار ضد جزیره نسبت به نوع کار ،محل جغرافیایی کار در جهان،
و مقررات و استانداردهای محلی متفاوت است .به عنوان مثال ،محافظت ضد جزیره در اروپا معمولا شامل درجه تغییر
۱۲ ۶

موازات با شبکه مشخصی شده باشد .در ایالات متحده ،نسبت به ایالت های مختلف موارد الزامی متغیر است.

ابزار  ROCOFو تغییر گذرگاه هر دو با تحلیل چرخشی گذرگاه ولتاژ و تشخیصی تغییر ،در فرکانسی (هرتز بر ثانیه)
یا در درجه نسبت به ثانیه ،کار می کنند .دیگر محافظت ها مثل  KVATمعکوس ،و جریان مستقیم نیز ممکن است
استفاده شوند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد موارد الزامی ارتباط پیوندی به  016-Tمراجعه کنید .دیگر اطلاعات سودمند در
 ،7451EEEIاستاندارد برای منابع پخش شده ی ارتباط پیوندی با سیستم های نیروی الکتریکی فراهم شده است.
گزینه های  ANSIزیر برای عملکردهای محافظتی بالا مورد استفاده قرار می گیرند:
 - ۲۵بررسی همگام سازی
 -۷۲ولتاژ پایین
 -۲۳نیروی معکوس

 -۰۴نقصی میدانی  (KVATمعکوسی)
 - ۵۱جریان بالای زمانی AC
 - ۵۹ولتاژ بالا
 - ۷۸تغییر گذرگاه

 - O/U - ۸۱فرکانس بالا یا پایین ROCOF /
سیستم محافظت باید این نکته را نیز تضمین کند که کیفیت ذخیره ی کاربردی به دیگر مشتری ها بدون توجه به
وضعیت کاربرد حفظ شود .ممکن است ابزارهای محافظت به عملکردهای یکسان یا مشابه با سمت مولد سیستم نیاز
داشته باشد ،اما اغلب تنظیم های کاملا متفاوتی دارد .با تامین کننده ی سرویسی کاربردی مشورت کنید تا موارد الزامی
ابزار ،تنظیمات و الزامات کارمزد قبل از موازی سازی یک دستگاه مولد به دیگر سرویس های کاربردی را تنظیم کنید.

نکته :مولدهایی که با ابزار در مدت های کوتاهی موازی می شوند اغلب نیازی به استفاده از محافظت نقصی ابزار
ندارند .با این وجود ،خطر صدمه ای که در نقص ذخیره ی کاربردی زودگذر وارد می شود را باید بررسی کرد و

)(Power
 ۵-۲-۹پخشری نیرو noitubirtsiD
ابزارهای پخش نیرو تک ذخیره ای از نیرو را از ابزار سرویس دهنده ،مولد مستقر در محل کار ،و یا از ترکیبی از

این دو دریافت می کند ،و آن را برای استفاده به قسمت های کوچک تری تقسیم می کند .کاربران مسکونی ،تجاری و یا
صنایع کوچک معمولا توسط ابزار در ولتاژ کاربردی سرویس دهی و اندازه گیری می شوند .در مقیاس های بزرگ تر کاربران
معمولا توسط نیروی بزرگ تر در ولتاژی میانه و یا حتی بالا تامین و اندازه گیری می شوند و این میزان ولتاژ ممکن است بنا
به نیاز محل کار به ولتاژ کاربردی نیز کاهش یابد.
طرح های پخش معمولا شامل چهار سطح یا کمتر می شوند:

• تامین عمده در HIV
• تبدیل و پخشی عمده در MV
• تبدیل و پخش عمده در LV
• پخش نهایی و استفاده در LV

)
(Selecting
me
a Distribution
 ۵-۲-۹-۱انتخاب یک سیستم پخششی tsyS
طرح پخش بر اساس چندین ضابطه انتخاب می شود ،از جمله:
•

موارد الزامی دسترسی به انرژی

•

اندازه محل کار (منطقه و نیروی کلی ای که قرار است پخش شود)

•

نمایه ی بار (ابزار و تراکم نیرو)

•

موارد الزامی تغییر پذیری نصب

در بسیاری از نصب های کوچک ،پخش و تولید در سطح ولتاژ کاربردی اتفاق می افتد و نیازی به تبدیل نیست .اما

برای محل کارهای بزرگ تر ،تراکم های نیروی بالا ممکن است این الزام را به وجود آورند که پخش  MVدر محل انجام
شود و شبکه های  LVکوچک تر در نقطه استفاده واقع شوند.
شکلی  ۳۷در صفحه  ۱۲۸نشانگر تعدادی احتمالات در استفاده از تولید نیرو در سیستم های الکتریکی بزرگ تر ،مثل

یک مجموعه صنعتی عظیم ،است .نمودار برای شفافیت ساده شده است تا شاخصه هایی مثل حلقه های اصلی  MVکه در

چنین شرایطی معمول هستند حذف شود .همان گونه که در این شکل نشان داده شده است ،در آمریکای شمالی
عملکردهای انتقال نیرو معمولا به جای جفت های جریان شکن باید توسط سوئیچ های انتقالی لیست شده فراهم شود.

۱۲ -۹

در این مثال ذخیره ی درون رفت به محل کار ولتاژ میانی یا بالایی ،معمولا  KV ۴۰-۱۰دارد ،و میزان آن توسط ابزار
در یک ایستگاه فرعی نزدیک به مرز محل کار پایین می اید و اندازه گیری می شود .ذخیره ی ارائه شده به مشتری بسته به

محل کار معمولا در سطح ولتاژ میانی  KV ۱۴-۱۰یا  KV ۲۴-۲۰است .لذا این منبع اصلی نیرو است و پخش به مناطق
مختلف محل کار نیز در سطح ولتاژ میانی صورت می پذیرد تا سایز کابل و نقصی ها را کاهش دهد .تولید نیروی عمده را
می توان در این نقطه  -همچنین در ولتاژ میانی  -متصل کرد تا نیروی استندبای را برای کل منطقه فراهم سازد .امکان
فراهم سازی تولید مشترک و بازیابی گرما نیز فراهم می شود .این امر ممکن است چندین مولد بزرگ را ،به همراه گنجایش

کلی تا  MW ۱۰و یا حتی بیشتر ،درگیر کند.

تکی به  L۷تقلیل می یابد ،و ممکن است بار های  L۷ضروری و غیر ضروری را جدا کند .تولید استندبای ممکن است در
این سطح ،یعنی  ،۷Lفراهم شود و معمولا بارهای ضروری را تنها در طول قطع نیرو فراهم می کند.

۱۲۷
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شکل  .۷۳نمونه ی سیستم پخش HIV/MV/LV
طرح فراهم سازی بارهای ضروری با استفاده از مولد کوچک تر برای تقویت سیستم مولد عمده نیز در این نمودار نشان
داده شده است .برای بحث در مورد اتصالات به زمین (ارث) و خنثی به بخشی  ۵-۳-۵در صفحه ی  ۱۳۸مراجعه کنید .برای

جزئیات بیشتر در مورد صفحه ی سوئیچ ،انواع مختلف آن و امکاناتی که همراه با جریان شکن ها فراهم می شود به بخش
 ۵-۴در صفحه ی  ۱۴۶مراجعه کنید.

\۱۲ /

) (Electrical
 ۵-۳اتصالات الکتریکی Connections
 ۵-۳-۱کلیات ) (General

)(Vibration
 ۵-۳-۱-۱ایزوله سازی لرزشی noitaloSI
تمامی دستگاه های مولد در هنگام عملیات عادی دارای لرزش هستند ،مساله ای ساده که باید به آن رسیدگی کرد .این
دستگاه ها یا به همراه ایزوله سازهای داخلی طراحی شده اند و یا کل مجموعه روی ایزوله گر های فنری سوار شده است تا
امکان حرکت را فراهم سازد و لرزش را از ساختمان و یا دیگر سازه ها جدا سازد .ممکن است حرکت های شدید تر نیز بر اثر

چه مکانیکی یا الکتریکی ،باید قادر باشند تا حرکات لرزشی و شروع به کار پایان کار را جذب نمایند .خروجی نیرو ،عملکرد
کنترل ،سیستم خبر دهی و مدار های اضافی همگی به هدایت کننده های انعطاف پذیر رشته ای و سیمراه های انعطاف

با وجود این که تصور می شود کابل های بزرگ سخت انعطاف پذیر باشند ممکن است آن ها نتوانند امکان خم شدن را
به میزان لازم فراهم کنند .این مساله در مورد بعضی سیم راه ها ،مانند بعضی سیم راه های مایع  -سخت که نسبتا انعطاف

ناپذیرند ،نیز صادق است .این نکته را نیز در ذهن داشته باشید که کایل ها یا سیم راه ها در راستای طول آن ها قابل فشرده
شدن نیستند ،لذا انعطاف پذیری در آن بعد باید توسط طول ،انشعاب و یا انحنای کافی فراهم شود.
در ضمن ،نقطه های اتصال الکتریکی روی دستگاه مولد  -غلاف ،رابط فشار قوی ،قطعات ترمینال و دیگر نقطه ها -
به گونه ای طراحی نشده اند که این حرکات و فشار های مربوطه را جذب کنند (این مساله خصوصا در کابل های بزرگ

سخت یا سیم راه های سخت "قابل انعطاف " مشهود است) .ناتوانی در ایجاد انعطاف پذیری کافی به صدمه خوردن بدنه،
سیم رابط ،کابلی ،عایق بندی و یا نقاط اتصال منجر می شود.

نکته :ممکن است اضافه کردن سیم راه یا کابل نرم به سادگی نتواند توانایی کافی در جذب حرکات لرزشی دستگاه
مولد را فراهم کند .کابلی ها و سیم راه های قابل انعطاف در انعطاف پذیری متفاوت هستند و کشیده یا فشرده نمی
شوند .این معضل را می توان با اضافه کردن حداقل یک انحنا بین بدنه خروجی مولد و سازه (کف سیمانی ،لوله ی

عایق ،دیوار  )...جهت ایجاد فضا برای حرکت های سه بعدی رفع کرد.

)
(SeiSmic
 ۵-۳-۱-۲مناطق لرزه خیز saerA
در مناطقی با ریسک زمین لرزه وجود دارد ،رویه های نصب الکتریکی خاصی که شامل نصب لرزه خیز ابزار می شود
الزامی است .جرم ،مرکز گرانشی و ابعاد نصب ابزار در شکل های طرح های کلی نشان داده شده است.

۱۲ ۹

) (Control
 ۵-۳-۱-۳سیم کشی کنترلی Wiring
سیم کشی کنترل  ACو ( DCبه امکانات کنترل راه دور و هشدار دهنده ی راه دور) باید در سیم راه های مجزا از

قابل انعطاف باید برای اتصالات دستگاه مورد استفاده قرار گیرند.

) (Accessory
 ۵-۳-۱-۴مدار های شاخه اضافی Branch Circuits
مدار های شاخه باید برای تمامی امکانات اضافه ای که برای عملکرد دستگاه مولد الزامی هستند تعبیه شوند .این مدار
ها باید از ترمینال های بار یک سوئیچ انتقال اتوماتیک با از ترمینال های مولد تغذیه شوند .از انواع این امکانات اضافه می
توان به پمپ انتقالی سوخت ،پمپ های دسرد کننده برای رادیاتور های دور ،و دریاچه های موتوری برای تهویه اشاره کرد.
مدار های شاخه ای ،که از صفحه ی فرمان نیروی معمولی تغذیه می شوند ،باید در صورت استفاده از شارژر باتری و
هیتر های سرد کننده ،برای آن ها فراهم شوند .به شکلی  ۳۸مراجعه شود.

) (AC
 ۵-۳-۲اتصالات نیروی  ACدر مولد Power Connections at Generator
همتایی مناسب برای

تعداد

رساناها

در هر

فاز

و

اندازه

گی

آن

ها نسبت به ظرفیت های لاگ منتشر شده ی

امکانات

(مدار شکن ها و سوئیچ های انتقال) پیدا کنید.
باید بر یک دستگاه قطع کننده ی اصلی (قطع کننده ی مدار سوئیچ) نظارت شود و ترتیبی اتخاذ شود که در صورت باز

بودانی

 CBتعبیه کرده اند .گزینه های اتصالی در مولد

همایی

توانند شامل موارد زیر باشند:

 ۵-۳-۲-۲سوئیچ قطع سوار بر مولد (محفظه ی قالبی)
)(Generator-Mounted Disconnect (Molded Case) Switch
اتصالات را می توان به سوئیچ قطع سوار بر مولدی نصب کرد .این امکان در مواردی فراهم است که مولد شامل ابزاری

جدا نشدنی از محافظ جریان بالای مولد ،مثل "پاور کامند" باشد .سوئیچ به منظور قطع جریان سطح نقصی به کار نمی رود،
چرا که درجه قطع آن تنها برای جریان های بار کافی است.

) (Generator
 ۵-۳-۲-۳ترمینال های مولد Terminals
ممکن است اتصالات به ترمینال های مولدی ایجاد شوند که در آن ها به هیچ مدار شکن سوار بر مولد یا سوئیچ قطع
نیاز نیست و خود مولد ابزاری جدا نشدنی از محافظ جریان بالای مولد داشته باشد.
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نیروی  ACبه
بارهقای اضطرارک

سیگنال های  DCبه کنترل مولد و

گنال ش

سیگنالیbe :
|

(ر

نیروی  ACبه هواگیر راه دور

۵اره د
شمار۵ر ۵االنفد-اازز را
در

یارااددیراازنور
یناانبدرو9lننهاهک

سیگنال های  DCبه
شماره اندازه راه دور

|

پمبا سوخت

|||

مخزن روز

د (رر حال کالیر دستگاه

به نپیمرو
بکاالسوخت

مخزن روز
توقف اضطرارک
راه دور
با
-

نیروک  ACمعمولا

نیروک  ACعادی
به باترک

نیروک  ACمعمولا
به هقیتر مولد

نیروکا DC

به باترک
نیروی عادی AC
به هقیتر سرد کننده

نیروک معمولا AC
به شارژر باترک

نیروک عادی AC
به هقیتر روگان لیز

سیگن های DC
به شماره اند از راه دلار

کننده

نکات:

 .1زمانی که ( ATSسوئیج انتقال خودکار) تولید نیروی کامینز استفاده می شود؛ شارژر باترک را می توان با استفاده از ATS
تامین کرد ATS .سوار شده بر روک شارژر هفاک باترک را نمی توان در کاربردهقاک موازک سازک به کار برد.
 .2این بارهقا را می توان به صورت مستقیم توسط مولد (با محافظت جریان بالاک مناسب) ایجاد کرد ،یا از سمت بار ATS

اولویت اول به وجود آورد.
 .3موارد نوشته شده به صورت کاج همیشه مورد استفاده قرار نمی گیرند.

شکل  .۸۳کنترل دستگاه مولد معمول و سیم کشی اضافه
۱۳۱

)
AC Power
C
)srotcuA
dnoC
 ۵-۳-۳رساناهای نیروی
خروجی  ACدستگاه مولد به رساناهای نصب شده به زمینی اتصال پیدا می کنند که سایز آن ها نسبت به جریان های
بار ،نوع کاربرد ،و مقررات انتخاب شده است .رساناهایی که از ترمینال های مولد به اولین دستگاه جریان بالا وصل می شوند

مدار مولد نیز ممکن

است در

انتهای بار رساناهای ذخیره مولد فرار گیرند (بطور مثالی ،قطع کننده های جریان موازی

در

صفحه ی سوئیچ یا قطع کننده ی اصلی در پنلی پخش) و در عین حال نقشی محافظت از بار بیش از حد را برای رساناها ایفا

اگر دستگاه مولد به صورت آکبند مجهز به قطع کننده مدار خط اصلی نیست ،جریان پذیری رساناهای فاز  ACنصب
شده در محلی از ترمینال های خروجی مولد به اولین دستگاه جریان بالا باید بدون کاهش دما و یا ارتفاع حداقل برابر با ۱۱۵
درصد جریان بار کاملی اندازه گیری شده باشد.

اگر دستگاه مولد مجهز به پاور کامند باشد ممکن است جریان پذیری رساناها  ۱۰۰درصد جریان بار کاملی اندازه گیری
شده باشد .سازنده دستگاه مولد در جه های آمپر خطی دستگاه مولدی خاصی در ولتاژ خاصی مورد نیاز را مشخص می کند .اگر

این میزان مشخص نبود ،با استفاده از یکی از فرمول های زیر آن را به دست آورید:

 oRI ، = kVAx1000بالگالگی =
 173دارای  08 : 173 ٬ LINE --7را برای آ LINE -
در حالی که:

 = lLINEجریان خطی (بر حسب آمپر)
 = KWمیزان کیلووات دستگاه مولد
 = KVAمیزان  KVAدستگاه مولد
 = VLLولتاژ اندازه گیری شده ی خط به خط

به اولین دستگاه جریان بالا باید تا حد ممکن کوتاه باشد (معمولا در حدود  ۲۵تا  ۵۰فوت ۷٫۵ ،تا  ۱۵متر).

نکته :اگر مولد به سیم رساناگر مجهز است ،ممکن است اندازه ی سیم های رساناگر کوچک تر از آن چه که
رساناهای نصب در مکان لازم دارند باشد ،چرا که سیم های رساناگر مولد روکش نوع ( CCXLیا مشابه آن)
دمای بالا دارند که در  ۱۲۵درجه یا بالاتر درجه بندی شده است.
۱۳۲

|

5.12

|

ص

( )aبدون حریان شکن دار خط اصلی

)C

|

)

Gen

)

)

ممکن است  /5116امیر بار کامل مولد
با پاور کامند  100%FLAمولد باشند
به سوئیج هقاک انتقال خودکار
( )bحریان شکن مدار خط اصلی راه دور
Gen

سیار

|

آ

)

برابر با یا بیشتر از درجه بندی

 %115امیر

جریان شکن راه دور

بار کامل مولد

به سوئیج هقاک انتقال خودکار
( )cحریان شکن مدار خط اصلی سوار بر مولد

ص)neG
)

برابر با یا بیشتر از
درجه بندک جریان شکن راه دور

به سوئیج هقاک انتقال خودکار

*  -جریان شکن مدار
سوار شده در کارخانه

شکل  .۹۳جریان پذیری سوخت رسان
اگر دستگاه مولد به صورت آکبند مجهز به قطع کننده مدار خط اصلی باشد ،جریان پذیری رساناهای فاز  ACنصب شده در
محلی که به ترمینال های بار قطع کننده ی مدار متصل هستند باید برابر یا بیشتر از درجه بندی قطع کننده مدار باشد .به

نمودار ( )Cدر شکل  ۳۹در صفحه ی  ۱۳۳مراجعه کنید.
حداقل جریان پذیری رساناگر خنثی معمولا برابر یا بیشتر از عدم توازن بار تک فاز حداکثری است .در مواردی که
بخش زیادی از بار خطی نیست ،اندازه ی خنثی باید طبق جریان خنثی باشد ولی از  ۱۰۰درصد درجه بندی شده کمتر نباشد.
جریان پذیری خنثی مولد که توسط تولید نیروی کامینز فراهم می شود با رساناهای فاز برابر است.

نکته :کابل ولتاژ متوسط (بیشتر از  )CAV ۶۰۰باید دقیقا طبق توصیه های سازنده ی کابل نصب و قطع شود ،و
توسط کسی انجام شود که این رویه را از طریق آموزش و تمرین تحت نظارت دقیق فرا گرفته باشد.

۱۳۳

)(Voltage
snoiDrop
 ۵-۳-۳-۱محاسبه های کاهش ولتاژ taluclaC
آمپدانس رساناگر به دلیل مقاومت و واکنش باعث می شود ولتاژ در یک مدار  ACکاهش پیدا کند .برای به دست

شاخه یا مدار سوخت رسان ،یا در کلی بیشتر از  ۵درصد بین کاهش سرویسی و ابزار بار نشود .در هر حالی که

با استفاده از رابطه ی زیر مقدار تقریبی نسبتا نزدیکی را می توان به دست آورد:
IpHAsE X ZcoNDucToR
= VDRop

V
RATED

 480 ،WKولت را فراهم می کند و عامل نیروی آن  0.91 PFاست را حساب کنید.
L

زا  )R × (fp +از/۷ )1 pf [2

= TTT

)Z(ohms

در حالی که:

 = Lطول رساناگر به فوت

 = Zآمپدانس رساناگر

 = Nتعداد رسانا گرها به ازای هر فاز

 = Rمقاومت رساناگر

 = pfعامل نیرو

 = Xواکنش رساناگر

/۱۰۰۰ ۰٫۱۲ = Rمها فوت  (NECفصل  ،۹جدول  ،۹مقاومت برای رسانا گر های مسی  AWGدر سیمراه
استیلی)

/۱۰۰۰ 0.055 = Xمها فوت  (NECفصل  ،۹جدول  ،۹مقاومت برای رسانا گر های مسی  AWGدر سیمراه
استیل)

:

(0.12 × 0.91) + 0055۷ (TET JT) || = 0.077 ohns

= Z

)(1000 ×1
100

-

K //

-

I

= 132.334 amps

PHASEآ7
-K
 T73 - 0 AB × OOT T73و p F
 1.73ملا  0.077ملا 132.334

× Vprop (%) = 100

= 3.673 percent
4.80

ع ۱۳

)
(Allowable
ecSingle-Phase
nalLoad
 ۵-۳-۳-۲عدم توازن باز تک فاز جایز abnU
بارهای تک فاز باید تا حد امکان به صورت یکدست بین سه فاز یک دستگاه مولد سه فازه پخش شوند تا از
گنجایشی درجه بندی شده ی دستگاه  )kVAو  (Wkبه طور کاملی استفاده شود و عدم توازن ولتاژ را محدود کند .همان
گونه که در مثالی شکلی  ۴۰در صفحه ی  ۱۳۶نشان داده شده است ،می توان از این شکلی برای مشخص کردن حداکثر
درصد جایز بار تک فاز نامتوازن استفاده کرد.

جنریشن" بالا برد.

عموما هرچه که دستگاه مولد بزرگ تر باشد ،درصد نیروی تک فازی که می توان آنرا به کار برد پایین تر است.
شکل  ۴۰در صفحه ی  ۱۳۶شامل خطوط درصدی تک فاز برای مولد های فریم  ۴و فریم  ۵سایز متوسط "کامینز پاور
جنریشین" است .اندازه ی فریم را با مراجعه به برگه اطلاعات دینام که توسط برگه ی مشخصات دستگاه مولد توصیه شده
است تائید کنید .عدم توازن بار تک فاز نباید بیش از  ۱۰درصد شود.

از این خط براک مولد هقاک
چارچوب  5استفاده شود

از این خط براک مولد هقاک
چارچوب به استفاده شود

\N N

از این خط برای  200کیلووات
و کمتر استفاده کنید

کمتری
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بار تک فاز به عنوان درصدک از درجه بندک  KVAتک فاز

شکل  .۰۴بار تک فاز نامتوازن جایز (مولد معمول سه فازه متعلق به " تولید نیروی کامینز")

بندی شده در  100KW/125 KVAتولید شود را محاسبه کنید.
 .۱بار سه فاز را به عنوان درصدی از درجه بندی  KVAمولد پیدا کنید.
= 1000/6O
(/500
ت
(ت
U Z/O

بر VA۱
) = ) 62 :درصد بر سه فاز
125

 .۲همانگونه که در شکلی  ۴۰توسط فلشی ها نشان داده شده است ،درصد بار تک فاز جایز را پیدا کنید.

۱۳۹

6/043Kلا 125 KVA

) = 425 KVA

(

= حداکثر بار تک فاز

1000/(O

 .۴همانگونه که نشان داده شده است دقت داشته باشید که جمع بار سه فاز و حداکثر بار تک فاز جایز کمتر از درجه
بندی  KVAدستگاه مولد است :

(درجه بندی دستگاه مولد)  104.5 kVA < 125 kVAو 62kVA + 42.5 KVA = 104.5 KVA
نکته :باردهی نامتوازن دستگاه مولد باعث می شود

تا

بارهای فازی نامتوازن

به وجود

آیند .سطوح

علم

توازن بار

که توسط این دستورالعمل ها پیش بینی شده است نباید منجر به صدمه زدن به خود دستگاه مولد شود .با این
وجود ،ممکن است سطوح مطابق عدم توازان ولتاژ برای بار هایی مثل موتورهای سه فاز قابل قبول باشد.
به دلیل ولتاژهای فاز نامتوازن ،بارهای ضروری باید به فازی متصل شوند که رگلاتور ولتاژ ،در زمان استفاده از یک

است).

)
(Leading
d
Power
aFactor
 ۵-۳-۴بار عامل نیروی هادی oL
دستگاه های مولد سه فاز برای عملیات ادامه دار در ( 0.8 PFعایق) درجه بندی شده اند و می توانند برای مدت
زمان های کوتاهی در عامل های نیروی پایین تر ،مثل زمانی که موتور را راه می اندازند ،کار کنند .بارهای واکنشی ای که

باعث به وجود آمدن عامل نیروی هدایت گر می شوند می توانند برای دینام نیروی برانگیختگی فراهم کنند ،و اگر این بارها
به اندازه کافی بالا باشند ،ممکن است باعث شوند ولتاژ دینام بدون کنترل بالا رود و به دینام یا بارها یا امکانات قطع کننده

ی محافظتی صدمه بزند .شکل  ۴۱در صفحه ی  ۱۳۸نشانگر منحنی نمودار قابلیت نیروی واکنشی ( )RAVKدینامی

معمولی است .دستورالعملی معقولی این است که یک دستگاه مولد می تواند تا  ۱۰درصد قابلیت  KVARاندازه گیری شده
ی خود را در بارهای عامل قدرت هدایت گر حمل کند ،بدون اینکه آسیب ببیند یا کنترل ولتاژ خروجی را از دست دهد.
معمول ترین منابع عامل نیروی هدایت گر سیستم های  UPSهستند که به صورتی خفیف باردار شده اند و فیلتر
های

ورودی و دستگاه

های اصلاح عاملی نیرو برای موتور دارند .باردار کردن

دستگاه

مولد با استفاده از بارهای عاملی

نیروی

عایقی قبل از بارهای عاملی نیروی هدایت گر می تواند ثبات را افزایش دهد .در ضمن ،توصیه می شود که خازن های
اصلاح عامل نیرو را همراه با بار روشن و خاموش کرد .عموما افزایش سایز دستگاه مولد (و کاهش دادن درصد بار غبر
خطی) برای رفع این مشکل غیر عملی است.

۱۳۷

)
(System
gn
and
i
Equipment
 ۵-۳-۵اتصال به زمین سیستم و امکانات dnuorG

مجموعه به صورت دائمی نصب شده اند .در حالی که هدف در این قسمت راهنمایی است ،اما توجه به مقررات الکتریکی

)
(System
gnGrounding
 ۵-۳-۵-۱اتصال به زمین سیستم (ارث) ( (ihtraE
اتصال به زمین سیستم (ارث) اتصال به زمین عمدی نقطه ی خنثی مولدی متصل به وای ،گوشه ی مولد متصل
به دلتا ،یا نقطه ی میانی محفظه ی تک فاز مولدی متصل به دلتا است .به طور معمول نقطه خنثی مولدی متصل به وای به
زمین متصل می شود و قسمت خنثی (رسانای مدار متصل به زمین) در یک سیستم سه فاز چهار سیمه قرار می گیرد.
سیستم دلتای به زمین وصل شده از گوشه دارای رسانای مدار متصل به زمینی است که خنثی نیست .در ضمن این

وصل شود.

)(Solid
 ۵-۳-۵-۲اتصال به زمین کامل gnidnuorG
سیستم کامل به زمین متصل شده بدون هیچ آمپدانس به زمین خود خواسته ،به طور مستقیم توسط یک رساناگر
(رساناگر الکترود اتصال به زمین) به زمین متصل می شود .این روش معمولا در تمامی سیستم های ولتاژ پایین  (۶۰۰ولت

به پایین) که دارای رسانای مدار اتصال به زمینی است (اغلب خنثی) که بارهای  L-Nرا سرو می کند توسط کدهای
5.14

|

 1.0گیامل ترو

 0.8عامل نیروک

 0.99عاملی نیروک
هقدایت کننده

عایق کننده
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عایقی کننده

شکل .۱۴

«همنحنی

0.2

OO

به ازایک واحد kVAR

O.2

O.4

O.6

O.8

1.0

هقدایت کننده

قابلیت نیروی وا کنشی مولد وهٔضعیت عادی معمولی
۱۳۸۱

=

در سیستم های استند بایی که به صورت کامل به زمین متصل شده اند ،اتصال به زمین صحیح عملکردی از ابزار
سوئیج انتقالی استفاده شده (خنثی کامل یا خنثی سوئیچ شده) است .به شکلی  ۴۲در صفحه ی  ۱۴ ۰مراجعه شود.

ترمینال خنثی مولد تولید نیروی کامینز به زمین وصل نشده است .اگر مولد منبع نیروی جداگانه ای باشد (مثل
سوئیچ انتقالی  ۴میله ای) ،آن گاه قسمت خنثی باید به زمین متصل شود و یک رسانایی الکترودی اتصال به زمین توسط
یک برقکار نصب کننده به سیستم الکترود اتصال به زمین متصل شود.
اگر قسمت خنثی مولد ،معمولا در بخش خنثی یک سوئیچ انتقال سه میله ای به قسمت خنثی اتصال به زمین

فراهم شده توسط سرویس وصل شود ،آن گاه قسمت خنثی مولد نباید در مولد به زمین وصل شود .در این مورد ،ممکن
است مقررات الکتریکی الزام دارد تابلویی در ذخیره ی سرویسی قرار گیرد که نشان گر نقطه ی اتصال قسمت خنثی مولد به
زمین باشد.
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 ۵-۳-۵-۳اتصال به زمین آمپدانس (مقاومت) R( orG
یک مقاومت اتصال به زمین به صورت دائمی در مسیر نقطه ی خنثی مولد به الکترود اتصال به زمین نصب شده
است .گاهی اوقات این روش در سیستم های سه فاز سه سیمه (بدون رسانای مدار اتصال به زمین) که در سطح  ۶۰۰ولت یا
پایین تر کار می کنند عمل می کند ،جایی که حفظ تداوم نیرو در اولین و تنها خطای اتفاقی اتصال به زمین نیاز است.

ممکن است مبدل های دلتا وی در سیستم پخش استفاده شوند تا بخشی خنثی برای ابزار بار خط به خنثی به وجود آورند.
عموما یک سیستم اتصال به زمین دارای مقاومت بالا و ولتاژ پایین از مقاومت اتصال به زمینی استفاده می کند که اندازه ی
آن جریان خطای زمین را در ولتاژ خط به خنثی به  ۱۰ ،۵۲یا  ۵آمپر سطحی (درجه بندی زمانی مداوم) محدود می کند.
شناسایی خطای اتصال به زمین و سیستم های هشدار دهنده نیز معمولا نصب می شوند.
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 ATSسه قطبی نیروک شهرک سه فاز و سه سیمه
به زمین متصل شده باشد ،یا اصلا به زمین اتصال نداشته باشد.
دستگاه مولد

ورود کالسرویدسی
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 ATSسه قطبی نیروک شهرک سه فاز و چهار سیمه
خنثی مولد در ورودک سرویس تنها توسط یک  ATSسه قطبی به زمین متصل می شود.

ورود کلستر9یدسری

 ATSچهار قطبی

 ATSچهار قطبی نیروک شهرک سه فاز و چهار سیمه
خنثی مولد باید در زمانی که منبعی با نیروک جداگانه و
 ATSچهار قطبی است به صورت محکم به زمین متصل باشد.

شکل  .۲۴نمودارهای معمول تک خطی روش های اتصال به زمین سیستم فرعی
ه ۱ع

 .۱درجه بندی ولتاژ :ولتاژ فاز به فاز (ولتاژ سیستم) تقسیم بر جذر سه (۳۷و.)۱
 .۲درجه بندی جریان :به اندازه کافی پایین باشد تا صدمات را محدود کند ،اما به قدر کافی قوی باشد تا رله
کردن محافظتی را به صورت قابل اطمینانی انجام دهد.
 .۳درجه بندی زمانی :اکثرا  ۱۰ثانیه برای سیستم های رله شده ی محافظتی ،و زمان بیشتر برای سیستم های
رله نشده.

نکته :اتصال به زمین دارای مقاومت پایین برای سیستم های مولدی که در سطوح  ۶۰۱تا  ۱۵۰۰۰ولت کار می

کنند توصیه می شود تا سطح خطای جریان زمین (غالبا  ۴۰۰-۲۰۰آمپر) را محدود کرده و برای هماهنگ سازی
انتخابی رله سازی محافظتی زمان ایجاد کند .به شکلی  ۴۳در صفحه ی  ۱۴۳و اتصال به زمین ولتاژ میانه مراجعه
شود.

 ۵-۳-۵-۴عدم اتصال به زمین ( )dednuorgnU
هیچ اتصال خود خواسته ای بین سیستم مولد  ACو زمین ایجاد نشده است .این روش گهگاه در سیستم های سه
فاز سه سیمه ای (بدون رسانای مدار متصل به زمین) که در سطح  ۶۰۰ولت یا پایین تر عمل می کنند استفاده می شود ،در
جایی که حفظ تداوم نیرو با یک خطای زمین ،و برقکار های سرویس صلاحیت دار در محل کار مورد نیاز است .به عنوان
مثال می توان به تامین بار رویه ی اساسی اشاره کرد .ممکن است مبدل های دلتا وی در سیستم پخش استفاده شوند تا

بخشی خنثی برای ابزار بار خط به خنثی به وجود آورند.
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 ۵-۳-۵-۵اتصال به زمین ابزار (ارت) (htraE
اتصال به زمین ابزار (ارث) پیوند به هم و اتصال به زمین (ارث) تمامی سیمراه های متالیکا حمل کننده ی غیر
جریانی (در طول عملکرد عادی) ،محفظه های ابزار ،بدنه ی مولد و دیگر قسمت ها است .اتصال به زمین ابزار مسیری

دائمی ،ممتد ،و با مقاومت الکتریکی کم به منبع نیرو فراهم می کند .اتصال به زمین صحیح عملا "پتانسیل تماسی" را
حذف کرده و در طول خطای زمین جدا کردن ابزارهای محافظ را اسان تر می کند .یک کابلی استارت اتصال دهنده ی

اصلی در منبع ،سیستم اتصال به زمین ابزار را به رسانای مدار متصل به زمین (خنثی) سیستم  ACدر یک نقطه ای واحد
متصل می کند .مکان پیوند اتصال به زمین در بدنه ی دینام فراهم شده است ،یا در صورتی که یک جریان شکن سوار بر
دستگاه در اختیار است ،ترمینال اتصال به زمین درون محفظه ی جریان شکن مدار در دسترسی است .به شکلی  ۴۴در صفحه
 ۱۴۴مراجعه شود.

)(Selective
 ۵-۳-۶هماهنگ سازی انتخابی noitanidrooC
هماهنگ سازی انتخابی ،جداسازی مثبت خطای مدار کوتاه در تمامی سطوح جریان خطا است که فقط توسط

دستگاهی با جریان بالا که در کنار خطای سمت خط قرار دارد صورت می گیرد" .جداسازی ایراد" یک خطا توسط دستگاه
های جریان بالا که در خلاف جریان یک از این دستگاه ها که در نزدیکی خطا قرار دارد منجر به قطع غیر ضروری شاخه
های درگیر نشده در خطا در سیستم پخش ی شود و ممکن است باعث شود سیستم اضطراری بی جهت شروع به کار کند.
نقص های نیروی الکتریکی شامل نقصی های خارجی مثل خاموشی یا تمام شدن سوخت دستگاه و نقصی های
داخلی درون سیستم پخش یک ساختمان باشد ،مثل خطای مدار کوتاه یا بار اضافه ای که منجر به باز شدن مدار توسط
ابزار محافظ جریان بالا شود .باله دلیل این که قصد از استفاده ای دسیستم های مولد اضطراری و استند بای برای حفظ نیرو
برای بارهای ضروری انتخاب شده است ،سیستم پخش الکتریکی باید به گونه ای طراحی شود که تداوم نیرو را در موقع رخ
دادن یک خطا در سیستم به حداکثر برساند .لذا سیستم محافظت جریان بالا باید به صورت انتخابی هماهنگ سازی شود.
محافظت جریان بالا برای امکانات و رساناهایی که بخشی از سیستم نیروی اضطراری یا استندبای هستند ،که
شامل مولد حاضر در مکان کار نیز می شود ،باید مقررات الکتریکی قابل اجرایی را دنبال کنند .با این وجود ،در مواردی که

سیستم نیروی اضطراری بارهایی را که برای حفظ حیات ضروری هستند را سرو می کند ،مثل بیمارستان ها یا آسمان
خراشی ها ،اولویت مهم تر نه حفظ سیستم اضطراری ،بلکه باید حفظ تداوم نیرو باشد .به عنوان مثال ،داشتن یک نشان گر
هشداری در صورت رخداد بار اضافی یا خطای زمین مناسب تر از داشتن یک جریان شکن مدار باز است که برای محافظت

حیات لازم است.
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شکل  .۳۴سیستم اتصال به زمین دارای مقاومت پایین معمول برای دستگاه مولدی با ولتاژ
میانه و ابزار انتقال بار
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شکل  .۴۴پیوندهای اتصال به زمین ابزاری و سیستمی معمول در ابزار سرویسی کاربردی

ع ۱ع

به منظور هماهنگ سازی ،جریان مدار کوتاه در دسترسی در اولین چند چرخه از دستگاه مولد مهم است .این جریان
مستقل از سیستم برانگیختگی است و تنها به شاخصه های مغناطیسی و الکتریکی خود مولد وابسته است .حداکثر جریان

مدار کوتاه متقارن سه فاز چرخه ی اول که از یک مولد در ترمینال های آن در دسترس می باشد برابر است با:

 EACولتاژ مدار باز و  "X dواکنش موقتی فرعی محور مستقیم به ازای واحد مولد است .یک مولد معمولا تولید نیروی
کامینز ،بدون توجه به نوع سیستم برانگیختگی مورد استفاده ۸ ،تا  ۱۲برابر جریان درجه بندی شده اش را در یک خرابی

مدار ناگهانی سه فازه تولید می کند (به برگه های مشخصات دستگاه مولد و برگه های داده های دینام برای  "X dمراجعه
شود).
واکنش مولد به صورت واحدی در درجه بندی دینام اصلی مشخص شده منتشر می شود .با این وجود ،دستگاه
های مولد درجه بندی های اصلی متفاوتی دارند .لذا برای تبدیل مقاومت به ازای هر واحد از پایه دینام به پایه دستگاه مولد
از فرمول زیر استفاده کنید:
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محاسبه ی نمونه( "X d :واکنشی موقتی قرعی دینام) در دستگاه مولد دیزل مدل  230DFABتولید نیروی
کامینز که در  230 KW/288kVA ،277/480 VACدرجه بندی شده است را بیابید .گزارشی  S-1009aبرای
این مدلی به برگه اطلاعات دینام شماره ی  ۳۰۳ارجاع می شود .برگه اطلاعات دینام شماره ی  ۳۰۳بر این اشاره دارد که

 "X dبرای دینام هایی با نقطه درجه بندی کاملی بارگذاری شده ی  335 KW/419 KVAو 277/480 VAC
(افزایش دمای  ۱۲۵درجه) برابر با  ۰٫۱۳است .با جایگزینی این مقادیر در معادله ی پایین :
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 ۵-۳-۶-۱توصیه های مربوط به مکان امکانات tadnemmoceR
توصیه می شود در همگام سازی انتخابی سوئیچ های انتقال در قسمت بار ابزار جریان بالای مدار شاخه قرار گیرد،

سمت بار ابزار جریان بالای مدار شاخه ای ،خرابی های مدار در سمت بار سوئیج انتقالی باعث نمی شود شاخه های خراب
نشده ی سیستم اضطراری همراه با شاخه های خراب شده با مولد فرستاده شوند.
این توصیه در راستای توصیه ها در مورد قابلیت اطمینان کلی برای قرار دادن سوئیچ های انتقال در کنار ابزار بار
در حد ممکن ،و تقسیم بارهای سیستم اضطراری به کوچک ترین مدارها با استفاده از سوئیچ های انتقال چندگانه است.

دومین توصیه استفاده از مولد پشتیبان (برانگیخته گر  )GMPبه منظور جدا کردن مثبت جریان شکن های مدار
شاخه ای محفظه قالبی است .یک مولد پشتیبان قادر است مزیتی در جدا کردن جریان شکن های محفظه قالبی دارای درجه
بندی جریان مشابه اما شاخصه های زمان -جریان متفاوت فراهم کند.

 ۵-۴محافظت در برابر خرابی مدار و جریان بالا با استفاده از دستگاه های مولد
)(Fault and Overcurrent Protection with Generator Sets
 ۵-۴-۱اندازه گیری جریان شکن مدار مولد خط اصلی
)(Sizing a Main-Line Generator Circuit Breaker
در اندازه گیری جریان شکن مدار مولد خط اصلی یکی از سه روش زیر استفاده می شود:
معمولی ترین روش اندازه گیری جریان شکن مدار برابر با یا درجه بندی جریان بار کامل مولد یا یک درجه بالاتر از
ان است .به عنوان مثال ،یک جریان شکن مدار  ۸۰۰امپری برای یک مولد با درجه بندی جریان بار کامل  ۷۵۱امپری

انتخاب می شود .مزیت این روش هزینه ی آن است؛ کابل ها و صفحه ی پخش یا سوئیچ انتقال را می توان با درجه بندی
جریان شکن  ۸۰۰آمپری اندازه کرد .اگر جریان شکن مدار به صورت استاندارد درجه بندی شده باشد  (۸۰٪ممتد) ممکن
است به صورت خودکار در سطوجی زیر درجه بندی جریان بار کامل مولد باز شود .با این وجود ،دستگاه مولد احتمالا نمی

تواند در نزدیکی بار  KWکامل و یا حتی در حد آن کار کند و در عامل نیروی درجه بندی شده نمی تواند آن قدر روشن
باشد که جریان شکن را در استفاده ای واقعی به کار بیندازد .برای رفع این مشکل ،ممکن است از یک جریان شکن مدار

 ۸۰۰آمپری  ۱۰۰٪درجه بندی شده استفاده شود که  ۸۰۰آمپر را به صورت ممتد حمل می کند.
روش دوم در استفاده از جریان شکن های مدار درجه بندی شده  (۸۰٪ممتد) ،بزرگ تر گرفتن جریان شکن مدار

به اندازه ی  ۱.۲۵برابر جریان بار کامل مدار است .به عنوان مثال ،یک جریان شکن مدار  ۱۰۰آمپری برای یک مولد با
درجه بندی جریان بار کامل  ۷۵۱آمپری  (۷۵۱آمپر  ۹۳۹ = ×۱٫۲۵آمپر ،درجه بندی جریان شکن استاندارد بعدی برابر با
 ۱۰۰۰آمپر است) انتخاب شود .یک جریان شکن که بدین صورت انتخاب شده است نباید تحت بار  KWکامل در عامل
۱۶ -۹

نیروی درجه بندی شده  (KVAدرجه بندی شده) به کار بیفتد .نقطه ی ضعف این روش این است که سایز کابل ها و

اما راه سوم اندازه گرفتن جریان شکن مدار در نتیجه ی محاسبات طراحی برای یک سوخت رسانا و ابزار جریان
بالای آن است  -توجه داشته باشید که هدف اصلی جریان شکن مدار حفاظت از رسانا گر های سوخت رسان است.
جریان پذیری سوخت رسان و درجه بندی ابزار جریان بالا با جمع جریان های بار مدارهای شاخه ضرب در هر

عامل درخواست ( )FDقابل اجرا که طبق مقررات الکتریکی قایل اجرا شدن هستند به دست می آید .بدون در نظر گرفتن
گنجایش های آتی ،حداقل جریان پذیری سوخت رسان لازم برای استفاده از یک دستگاه مولد معمولی که بارهای موتور و
غیر موتوری را درگیر می کند باید برابر با یا بیشتر از موارد زیر باشد:
•

۱و x ۲۵جریان بار غیر موتوری ممتد ،و

• ( DF × ۱۰۰۰عامل درخواست) » جریان بار غیر ممتد و غیر موتوری ،و
•

۱و X ۲۵بیشترین جریان بار کامل موتور ،و

•

 ۰۰و  × ۱جمع جریان های بار کامل همه ای دیگر موتورها.

به دلیل این که اندازه ی دستگاه مولد متناسب با بار شروع کننده (فراتاخت) و در حال جریان است ،و ممکن است به

گونه ای اندازه گیری شده باشد که گنجایش های آتی را نیز امکان پذیر کند ،ممکن است جریان بار کامل دستگاه مولد
بیشتر از جریان پذیری محاسبه شده ی رساناهای سوخت رسان مولد و درجه بندی جریان شکن مدار باشد تا جریان شکن

در جریان کامل ظاهری مولد شروع به کار نکند .این امر گنجایش های آتی را برای اضافه کردن مدارهای شاخه ای فراهم
می کند.

نکته :جریان پذیری رساناگر سوخت رسان توسط مقرراتی مثل  NFPAیا  CSAتنظیم و تعیین می شود .در حالی
که این جریان پذیری بر پایه ی گنجایش  CBو مولد است ،دیگر عوامل مهم نیز تاثیر گذار هستند .به مقررات قابل
اجرا برای اندازه ی رساناگر سوخت رسان صحیح مراجعه کنید.
نکته :آزمایش بار کاملی گسترش یافته ممکن است جریان شکن مدار خط اصلی ای را که اندازه ی آن برابر با درجه

بندی جریان بار کامل دستگاه مولد یا کمتر از آن است را به کار بیندازد.

) (Generator
 ۵-۴-۲منابع دستگاه مولد Set Sources
زمانی که انرژی سیستم اضطراری توسط دستگاه مولدی تولید می شود ،لازم است جریان شکن های مدار شاخه ای
(معمولا از نوع محفظه قالبی) با احتمالی به کار افتادن بالا است ،بدون توجه به نوع خرابی مداری که در یک مدار شاخه ای
رخ می دهد.

۱۶ ۷

هنگامی که یک دستگاه مولد در معرضی یک خرابی مدار فاز به زمین قرار می گیرد ،یا چند خطای مدار فاز به فاز برای

آن رخ می دهد ،جریانی چند برابر جریان درجه بندی شده را بدون توجه به نوع سیستم برانگیختگی ایجاد می کند .عموما
این مساله عاملی مغناطیسی یک جریان شکن مدار شاخه ای را به کار می اندازد و خرابی مدار را جدا می کند .در یک

سیستم مولد خود برانگیخته ،نمونه هایی از خرابی مدار سه فازه و بعضی خرابی های مدار فاز به فاز وجود دارد که در آن
جریان خروجی مولد در ابتدا به مقداری در حدود ده برابر جریان اندازه گیری شده افزایش پیدا می کند و سپس در عرضی

چند چرخه به سرعت تا سطحی بسیار پایین تر از جریان درجه بندی شده می رسد .در یک دستگاه مولد پشتیبان ()GMP
جریان های خرابی مدار اولیه یکسان هستند ،اما جریان مورد نظر تا جریان مدار کوتاه پشتیبانی شده ای که در گستره ی ۳
برابر جریان درجه بندی شده برای خرابی مدار سه فازه تا حدود  ۷٫۵برابر جریان درجه بندی شده برای خرابی مدار فاز به
زمین قرار دارد کاهش پیدا می کند.
کاهشی در جریان خرابی مدار یک مولد خود برانگیخته لازم می دارد که جریان شکن های مدار باز شوند و در  ۰۲۵و ۰

ثانیه ای که در آن جریان حداکثری جریان دارد جدا شوند .یک جریان شکن مدار شاخه ای که به کار نیفتد و خرابی مداری
را جدا نکند ممکن است باعث شود مولد خود برانگیخته از کار بیفتد و نیرویی به شاخه های خراب نشده سیستم اضطراری

جریان دارد را قطع کند .یک مولد پشتیبان ( )GMPاز کار نمی افتد و این مزیت را دارد که برای چند ثانیه سه برابر جریان
درجه بندی شده را تولید می کند ،که می تواند برای جدا کردن جریان شکن های مدار شاخه ای کافی باشد.
در استفاده از درجه بندی های جریان بار کاملی دستگاه مولد و جریان شکن های مدار شاخه ای ،روش زیر به کار
انداختن خرابی مدار متقارن سه فازه یا فاز به فاز توسط جریان شکن مدار را مشخصی می کند .این روش تنها احتمال به کار
انداختن را تحت شرایط مدار کوتاه و جریان خرابی مدار موجود مشخصی می کند و به کار افتادن را در تمامی مقادیر جریان

خرابی مدار (به عنوان مثال در خرابی مدار قوسی که در آن آمپدانس خرابی مدار بالا است) تضمین نمی کند.
به دلیل این که اکثر نمودار های جریان شکن های مدار جریان را به صورت درصدی از درجه بندی جریان شکن نشان
می دهند ،جریان خرابی مدار موجود باید به درصدی از درجه بندی جریان شکن مدار تبدیل شود .فرمول زیر برای تعیین

جریان خرابی مدار موجود به صورت درصدی از درجه بندی جریان شکن مدار ( )BCبرای مولدهای  ACکه در ابتدا قادر
به رساندن جریان درجه بندی شده ی  ۱۰برابری هستند استفاده می شود ،البته آمپدانس مدار بین مولد و جریان شکن در
نظر گرفته نمی شود :

> 0/6100 = 0/03470لا

= جریان خطا به صورت درصدی از درجه بندی CB

بیم

\۱۶/

تاثیر خرابی مداری (کوتاه) بر یک جریان شکن مدار شاخه  ۱۰۰آمپری در زمانی که نیرو توسط دستگاه مولدی با جریان
درجه بندی  ۳۴۷آمپر فراهم می شود را در نظر بگیرید .در این مثال ،جریان خرابی مدار موجود در طول  ۰٫۰۲۵ثانیه ی
ابتدایی ،بدون توجه به سیستم برانگیختگی برابر است با:
10 . 3A 7
- | × 0/6100 = (0/6 347ا-

)/63470

( :) × %100

= جریان خطا به صورت درصدی از درجه بندی CB

اگر مولد  ACاز نوعی است که می تواند جریان درجه بندی شده ی سه برابری را پشتیبانی کند ،از فرمول زیر برای
تعیین میزان حدودی جریان در اختیار به صورت درصدی از درجه بندی جریان شکن مدار استفاده کنید:
3 . 3A 7

(

) × %100 = %1040

= جریان شده پشتیبانی به صورت درصدی از درجه بندی CB

100

شکلی  ۴۵در صفحه ی  ۱۵۰و شکلی  ۴۶در صفحه ی  ۱۵۱نشانگر نتایج دو جریان شکن مدار محفظه ی قالبی

گرمایی  -مغناطیسی  ۱۰۰آمپری که دارای شاخصه های متفاوت راه اندازی " "Aو " "Bهستند می باشد .در مورد شاخصه
های راه اندازی "( "Aشکلی  ۴۵در صفحه ی  )۰۵۱جریان خرابی مدار اولیه ی  ۳۴۷۰٪جریان شکن را در عرض ۰٫۰۲۵
ثانیه به کار می اندازد .در مورد شاخصه های راه اندازی "( "Bشکل  ۴۶در صفحه ی  ،)۱۵۱جریان شکن ممکن است در
ابتدا با جریان  ۳۴۷۰٪به کار نیفتد ،اما اگر جریان خرابی مدار در حدود  ۳ثانیه در  ۱۰۴۰درصدی درجه بندی جریان شکن
(سه برابر درجه بندی مولد) باقی بماند جریان شکن به کار می افتد .می توان این گونه نتیجه گرفت که یک مولد پشتیبان

( )GMPبه دلیل فراهم کردن جریان خرابی مدار کافی برای جدا کردن جریان شکن های مدار شاخه ای برتری دارد.
کاربرد مولد،

دسیستم

برانگیخنگی آن،

و

ولتاژ کاری مشخصی

کننده

گی

میزان

محافظت

فراهم

شده

برای مولدها

و

دستگاه های محافظتی مورد استفاده در برابر بار اضافی را تعیین می کند.

نکته :بحث های ذکر شده در مورد نصب های تک واحدی KW ۲۰۰۰ ،و پایین تر صدق می کند .به دستورالعمل -T
 016تولید نیروی کامینز ،موازی سازی و صفحه سوئیچ موازی سازی ،جهت آگاهی از موارد الزامی برای محافظت از
مولدهای متعدد در موازات یکدیگر مراجعه کنید.

) (Overload
 ۵-۴-۳محافظت در برابر بار اضافه در مولدها Protection of Generators
در کاربردهای اضطراری/استندبای با ولتاژ پایین  (۶۰۰ولت یا پایین تر) که بارهای ضروری در حالی کار کردن هستند و
دستگاه مولد تنها چند ساعت در سال کار می کند ،حداقلی موارد الزامی مقررات الکتریکی قابل اجرا برای محافظت باید اجرا

شوند .علاوه بر آن ،یک مهندس متخصص باید مبادله ی بین محافظت ابزار و تداوم نیرو رسانی به بارهای اساسی را زیر
نظر بگیرد و فراهم کردن سطوحی بالاتر از حداقل میزان محافظت الزامی گردد.
در کاربردهای قابل قطع شدن یا نیروی اصلی ولتاژ پایین ،از دست رفتن نیرویی که از عملی کردن ابزارهای محافظتی
نشات می گیرد را می توان قابل قبولی تصور کرد و لذا سطح بالاتری از محافظت ابزار مناسب تر باشد.
۱۶ ۹

)
(Protection
 ۵-۴-۳-۱ناحیه ی محافظت شونده enoZ
ناحیه ی محافظت شونده برای مولد ها شامل مولد و رساناهایی از ترمینال های مولد به دستگاه جریان بالای اولی می
شود :یک دستگاه حریان بالای خط اصلی (در صورت استفاده) ،یا رابط فشار قوی دستگاه جریان بالای سوخت رسان.
محافظت جریان بالا برای مولد باید شامل محافظت در برابر خرابی مدارهای کوتاه در هر نقطه از این ناحیه باشد.
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شکل  .۵۴تاثیر خرابی مدار بر یک جریان شکن  ۱۰۰آمپری با شاخصه های راه اندازی ""A
در سمت پایین جریان رابط فشار قوی سوخت رسان ،عملیات استاندارد جهت محافظت جریان بالا برای رسانا گرها و
امکانات صورت می گیرد .نسبت جریان درجه بندی شده مولد به درجه بندی ابزارهای جریان بیش از حد پایین جریان،
ضرب در جریان مدار کوتاه موجود از مولد در چند چرخه ی اول باید برای به کار انداختن چنین ابزارهایی در یک یا دو چرخه
کافی باشد.

 ۵-۴-۳-۲سیستم های اضطراری/استند بای  ۶۰۰ولت و پایین تر
)(Emergency/Standby Systems 600 Volts and Below
حداقلی محافظت از جریان بالای مولد که توسط مقررات الکتریکی قابل اجرا الزامی شده است برای کاربردهای

ابزارهای جریان بالای فاز مثل فیوز یا جریان شکن مدار فراهم شود ،یا توسط طراحی اصلی ،مثل "امپسنتری پاور کامند"،
محافظت شود .در بعضی کاربردها ،ممکن است مقررات الکتریکی علائم خرابی مدار زمین را نیز اجباری کنند.
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جریان درصدک درجه بندک واحد قطع جریان شکن مدار
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شکل  .۶۴تاثیر خرابی مدار بر یک جریان شکن  ۱۰۰آمپری با شاخصه های راه اندازی ""B

۱ح۱

) (Generator
 ۵-۴-۳-۳جریان شکن مدار مولد Circuit Breaker
روال معمول در مولدها بدون محافظت جریان بالای اولیه فراهم کردن جریان شکنی مداری محفظه قالبی ()BCCM
به صورت گرمایی  -مغناطیسی یا حالت جامد است که برای محافظت از رساناهای سوخت رسان مولد اندازه گرفته شده است

تا با لازمه های مقررات الکتریکی برای محافظت بار اضافه ی مولد همخوانی داشته باشد .با این وجود یک MCCB
گرمایی  -مغناطیسی معمولی که برای حمل جریان های درجه بندی شده ی مولد اندازه گرفته شده است محافظت موثری

به یک جریان شکن مدار حالت جامد که کاملا تنظیم شده است (زمان بلند ،زمان کوتاه و لحظه ای )ISL ،احتیاج است تا
منحنی محافظت

جریان شکن درونی منحنی قابلیت گرمایی مولد هماهنگ شود .در مواردی مثل مولد های سنتری امپ پاور

کامند ،که مولد توسط طرح اولیه محافظت می شود ،استفاده از جریان شکن مدار خط اصلی برای محافظت از بار اضافی
مولد لازم نیست.
دلایل دیگری نیز برای استفاده از یک جریان شکن مدار

وجود

دارد ،که

میی

توان

باله

عنوان مثالی به محافظت از

رساناهای سوخت رسان مولد ،یا فراهم شدن وسیله ای قطع کننده اشاره کرد .برای بهبود قابلیت اطمینان کلی یک سیستم،
وسیله ای قطع کننده را می توان با سوئیچ محفظه قالبی یا دیگر ابزارهای غیر اتوماتیک فراهم کرد.

)
(Inherent
st
,ngisl
eD Balanced
 ۵-۴-۳-۴طرح اولیه ،خرابی های مدار متعادل uaF
ممکن است تصور شود یک مولد خود برانگیخته (اتصال موازی) توسط طرح اولیه محافظت می شود چرا که آنقدر قادر
به پشتیبانی از جریان مدار کوتاه به خرابی مدارهای سه فاز نیست که صدماتی جدی به مولد وارد شود .با در نظر گرفتن نیاز

به قابلیت اطمینان بالای نیرو به بارهای ضروری ،گاهی استفاده از برانگیختگی اتصال موازی توسط طرح اولیه برای برآورده
کردن لازمه های حداقلی محافظت مولد که توسط مقررات الکتریکی وضع شده است کافی است و استفاده از دستگاه های
محافظت کننده ی جریان بالای مولد (فیوز ها یا جریان شکن های مدار) را غیر ضروری می کند.

نکته :در آمریکا ،مقررات الکتریکی اجازه می دهد رساناگر های سوخت رسانی را که در  ۱۱۵٪جریان درجه بندی شده
ی مولد اندازه گرفته شده باشند در مسیرهای کوتاه بدون محافظت جریان بالا برای رسانا گر ها جریان داشته باشند.

مولدی با برانگیختگی  ،GMPاما بدون پاور کامند قادر است جریان مدار کوتاه را با یک خرابی مدار نامتوازن یا متوازن
پشتیبانی کند .اگر لازم است دستگاه های جریان بیش از حد در پایین جریان مولد از کار بیفتند تا خرابی مدار کوتاه سه فازه

ی متوازنی را جدا کنند ،سیستم برانگیختگی  PMGشامل عملکرد خاموش شدن در صورت برانگیختگی بیش از حد است
که به عنوان مکمل عمل می کند .این عملکرد بیش برانگیختگی رگلاتور ولتاژ را بعد از  ۸تا  ۱۰ثانیه خاموشی می کند .این
محافظت مکمل تنها برای خرابی های مدار سه فازه مناسب است و ممکن است نتواند از مولد در برابر صدمات ناشی از
خرابی های مدار تک فاز محافظت نکند.

۲ح۱

 ۵-۴-۳-۵امپ سنتری و کنترل های پاور کامند
)(PowerCommand Controls and AmpSentry
پاور کامند از یک ریز کنترلی (ریز پردازنده) مجهز به سنسور های جریان سه فازه استفاده می کند تا به صورت ممتد بر
جریان در هر فاز نظارت داشته باشد .تحت شرایط خرابی مدار تک یا سه فازه ،جریان در  ۳۰۰درصدی درجه بندی مولد

تنظیم می شود .ریز کنترل جریان در برابر زمان را تلفیق می کند و نتایج را با منحنی آسیب گرمایی مولد ذخیره شده ای
مقایسه می کند .ریز کنترل قبل از رسیدن به منحنی صدمه از مولد با خاموش کردن برانگیخته گر و موتور محافظت می
کند .شکلی  ۴۷در صفحه  ۱۵۴نشانگر منحنی محافظت امپ سنتری است که برای استفاده در محافظت و مطالعات همگام
سازی استفاده می شود .منحنی صدمه گرمایی دینام در سمت راست منحنی محافظت از امپ سنتری نشان داده شده است.

جریان بار اضافه ی  ۱۱۰درصدی درجه بندی بعد از  ۶۰ثانیه آژیر هشدار بار اضافه به صدا در آید و عملیات بار تماس ساطع
کند .بار اضافه ای بالای  ۱۱۰٪منجر به ایجاد واکنش محافظتی در زمانی می شود که توسط منحنی محافظت زمان
معکوس تعیین می گردد .این کنترل ها محافظت مولد را در گستره های زمانی و جریانی کاملی ،در برابر مدار های کوتاه
لحظه ای تک فاز و سه فاز و حتی در برابر بارهای اضافه ای که چندین دقیقه طول می کشند فراهم می کنند .از منظر
همگام سازی انتخابی ،یک مزیت مهم امپ سنتری در برابر جریان شکن مدار اصلی این است که امپ سنتری در مورد
تمامی جریان های خرابی مدار بالای  ۴به ازای هر واحد شامل یک تاخیر اولیه در حدود  ۰۶ثانیه است .این تاخیر به جریان
شکن های مدار جریان پایین این امکان را می دهد که به سرعت واکنش نشان داده و خرابی مدار را بدون به کار انداختن
خط خاموشی مولد جدا کنند .این امر امکان همگام سازی انتخابی را در اولین سطح جریان شکن های جریان پایین فراهم
می کند.

 ۵-۴-۳-۶محافظت/نشانه گذاری خرابی مدار زمین
)(Ground Fault Indication/Protection
در ایالات متحده ،مقررات الکتریکی در مولد های اضطراری و استندبای (حفظ حیات) که به زمین متصل هستند ،در

سطحی بیش از  ۱۵۰ولت به زمین و با ابزارهای جریان بالای درجه بندی شده  ۱۰۰۰آمپری یا بیشتر کار می کنند ،نشانه
گذاری خرابی مدار زمین را الزامی کرده است .در صورت لزوم ،رویه ی استاندارد در کاربردهای اضطراری/استندبای فراهم
کردن نشانه گذاری چفت دار فقط برای خرابی مدار زمین است و به کار انداختن جریان شکن مدار الزامی نیست .با وجود
اینکه ممکن است محافظت خرابی مدار زمین ابزار که جریان شکن مدار مولد اصلی را باز می کند فراهم شده باشد ،اما این
مساله نه توسط مقررات الزامی شده است و نه در مولد های اضطراری (حفظ حیات) توصیه می شود.
عملکرد درست سنسور های خرابی مدار زمین در دستگاه های مولد معمولا این مساله را الزامی می دارد که مولد به
صورت جدا شود و از یک سوئیچ انتقالی  ۴ستونه (خنثی سوئیچ شده) استفاده شود.

۳ح ۱

 ۵-۴-۳-۷نیروی اصلی و قطع شونده ۶۰۰ ،ولت و پایین تر
)(Prime Power and Interruptible, 600 Volts and Below
محافظت جریان بالای مولد الزامی شده توسط مقررات الکتریکی برای کاربردهای نیروی اصلی و قطع شونده ۶۰۰

ولتی و پایین تر از آن توصیه می شود .به طور معمول ،این مساله بدین معنی است که مولد باید با دستگاه های جریان بالای
فازی مثل فیوز یا جریان شکن مدار ارائه شود ،یا توسط طراحی اولیه محافظت شود.
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شکل  .۷۴منحنی شاخصه های زمان بر جریان امپ سنتری کنترل پاور کامند به علاوه ی منحنی

صدمه دینام( .توجه :این منحنی مخصوصی دستگاه های مولد پاور کامند کامینز است).
اع ح ۱

واحدهایی که به کنترل پاور کامند و امپ سنتری مجهز هستند این محافظت را ارائه می کنند .اگر محافظتی با سطح بالاتر

مدار کوتاه
ولتاژ بیش از حد
ولتاژ کم تر از حد
از دست رفتن میدان
نیروی معکوس
همان گونه که در قبلی ذکر شد ،کنترل پاور کامند و امپ سنتری در طراحی اولیه خود محافظت جریان بالا و از دست رفتن
میدان را فراهم کرده است.

) (Medium
 ۵-۴-۴ولتاژ متوسط ،تمامی کاربردها ,egatloV All Applications

اطمینان ذخیره ی نیرو را به خطر نمی اندازد ،چرا که انتخابی بودن ابزار ها قابل تحقق است .هزینه ی سرمایه گذاری در
ابزار سطح بالاتری از محافظت را نیز تضمین می کند .محافظت پایه ای حداقل شامل این موارد می شود (به شکلی  ۴۸در

شناسایی جریان بالای مکمل رساله فاز )(51 V
یک رله ی جریان بالای زمانی زمین مکمل ()G15
شناسایی از دست رفتن میدان ()۰۴
شناسایی جریان بالای لحظه ای سه فاز برای محافظت های مختلف ()۷۸

نکته :به استاندارد  ANSI/IEEEشماره ی  ۲۴۲برای اطلاع در مورد محافظت جریان بالای این مولدها
مراجعه کنید.

۱cc

 ۵-۴-۴-۱محافظت فراتاخت مولد های ولتاژ معمولی
)(Surge Protection of Medium-Voltage Generators
باید به محافظت از مولدهای ولتاژ معمولی در برابر فراتاخت های ولتاژی که از برخورد رعد و برق با خطوط پخش و از
عملیات سوئیچ کردن نشات می گیرند توجه کرد .حداقلی محافظت شامل موارد زیر است:
•

بازدارنده های خط در خطوط پخشی

•

بازدارنده های فراتاخت در ترمینال های مولد

•

خازن های فراتاخت در ترمینال های مولد

•

تبعیت دقیق از رویه های اتصال به زمین موثر
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محافظت ولتاژ پایین ،نیروک اصلی

محافظت ولتاژ متوسط ،حداقل معمولا

 -۹ح ۱

١٥٧

)
(Mechanical
 ۶طراحی مکانیکی ngiseD

)
(Foundation
gnit
and
 ۶-۱پایه گذاری و سوار کردن nuoM
 ۶-۱-۱سوار کردن دستگاه مولد و ایزوله گر های لرزشی
)( Generator Set Mounting and Vibration Isolation
طراحی نصب باید پایه ای مناسب برای پشتیبانی از دستگاه مولد فراهم کند و از انتقال سطوح انرژی لرزشی آسیب
زننده یا مزاحم به ساختار سازه جلوگیری کند .در ضمن ،نصب باید این نکته را تضمین کند که زیرساخت پشتیبان برای
دستگاه مولد اجازه ی انتقالی لرزشی از دستگاه مولد به قسمت ثابت امکانات را نمی دهد.
تمامی قسمت هایی که به صورت فیزیکی به دستگاه مولد وصل می شوند باید انعطاف پذیر باشند تا حرکات لرزشی را

کشی ذخیره ی نیروی  ،CAسیم کشی بار ،سیم کشی کنترل (که باید به جای هسته ی اصلی رشته ای باشد) ،دستگاه
مولد (از لایه نصب شده) و ماجراهای تهویه ی هوا (برای دستگاه های مولد با رادیاتورهای نصب بر روی تخته) می شوند
(به شکلی  ۴۹در صفحه ی  ۱۵۸مراجعه شود) .کم توجهی به ایزوله سازی این نقاط بین پیوندی فیزیکی و الکتریکی می
تواند منجر به صدمات لرزشی به ساختمان یا دستگاه های مولد ،و از کار افتادن دستگاه مولد در حالی کار شود.
(-۱

6.1
تاتاکات طرح نصاب،

صدا  /آیزوله ممتازی لرزستری
اگزوز

سیمر راه های

 TEقابل انعطاف

انعطاف پذیر نیرو و کنترل

شکل  .۹۴تدارکات ضد لرزشی برای یک دستگاه مولد عادی
\۱ c /

موتور دستگاه مولد ،دینام و دیگر ابزارهای نصب شده معمولا بر روی یک مونتاژ پایه تخته ای سوار می شوند .مونتاژ

پایه تخته ای سازه ای سخت است که استحکام ساختاری و ایزوله سازی لرزش نسبی را به ارمغان می آورد .پایه ،کف و یا
سقف باید قادر باشند وزن دستگاه مولد مونتاژ شده و ابزارهای فرعی آن (از قبیل مخزن سوخت زیرپایه) را تحمل کنند ،و
در ضمن در برابر بارهای دینامیک مقاومت کرده و نویز و لرزش آزاردهنده را انتقال ندهند .دقت داشته باشید که در استفاده
هایی که ایزوله سازی لرزشی مهم است ،ممکن است وزن مونتاژ شده ی مجموعه شامل پایه ی سوار شونده ی بزرگی باشد
(به تدارکات پایه در این بخش مراجعه شود).
اندازه ،وزنی ،و پیکربندی های نصب شونده بسته به

سازندگان آن

9

اندازه های گوناگون

امکانات

دارای تنوع زیادی

است .به توصیه های نصب سازنده ی مدل خاصی نصب شده جهت اطلاعات دقیق در مورد وزن و ابعاد نصب شونده دقت

)(Foundation
 ۶-۱-۲تدارکات پایه snoisivorP
)(Slab
 ۶-۱-۲ -۱کفپوشی تخته ای roolF
در بسیاری از کاربردها ،پایه ای عظیم برای دستگاه مولد غیر ضروری است .دستگاه های مولد دارای ایزوله کننده های

داخلی می تواند لرزه های انتقال یافته را تا  ۸۰-۶۰٪کاهش داده و قرار دادن ایزوله ساز های فنر استیلی بین دستگاه مولد و
کفپوش می تواند بیش از  ۸۵٪لرزه ها را ایزوله کند (به ایزوله کننده های لرزش در قسمت های بعدی همین بخش مراجعه

کنید) .اگر انتقال لرزش به ساختمان معضلی مهم نیست ،مساله اصلی نصب دستگاه مولد به گونه ای است که وزن آن به
شکل مناسبی تحمل شود و دستگاه به آسانی سرویس دهی شود .یک لایه ی بتونی باید بر روی کف بتونی ریخته شود تا
دستگاه مولد را به ارتفاعی برساند که سرویس دهی را بی دردسر ساخته و رسیدگی به امور ساختمان در اطراف دستگاه را

آسان تر کند.
 لابه باید از بتون تقویت شده با قدرت فشردگی  ۲۸روزه ی حداقلی  )98.63271 )aPK 2500-pSiساخته شدهباشد.

-

لایه باید حداقل  ۶اینچ  (۱۵۰میلی متر) ضخامت داشته باشد و تا ششی اینچ  (۱۵۰میلی متر) از هر طرف تخته
گسترش یابد.

به تصاویر سازنده ی دستگاه مولد در ارتباط با موقعیت های فیزیکی خطوط سوخت ،کنترل و اتصالات داخلی و دیگر
اینترفیسی هایی که قرار است در بتون ریخته شوند توجه کنید .این اینترفیسی ها به طور چشمگیری در عرضه کنندگان
مختلف متفاوت است.

ایزوله کننده های لرزش باید توسط پیچ و مهره های نوع  Jیا ( Lپیچ و مهره های  Tagیا  )IWaTکه به لایه ی
بتونی وارد می شوند به لایه سوار شونده متصل شوند .قرار گیری پیچ و مهره های وارد شونده مساله ساز است ،چرا که حتی
کوچکترین خطاها در مکان یابی ان ها می تواند منجر به دریلی دوباره پایه ی تخته شود که این امری وقت گیر است.
۹ح۱

بعضی طراحی های دستگاه مولد

استفاده

از

پیکایع و مهر ۵

های قلابی بتونی را

میسر میی

سازند .این طراحی

ها

الزام

همایی

دارند

که نقاط سوار شونده بر اساس محلی واقعی نقاط سوار شوند در دستگاه مولد و ایزوله ساز ها قرار گیرند.
لایه ی سوار شونده برای دستگاه مولد باید تراز و صاف باشد تا امکان نصب درست و تنظیم سیستم ایزوله سازی لرزشی
را ایجاد کند .اطمینان حاصل کنید که لایه سوار شونده از طول ،عرضی و قطر تراز است.

)(Piers
 ۶-۱-۲ -۲ستون (ستون پایه) ( (htnilP
از سوی دیگر ،دستگاه مولد می تواند بر روی ستون های بتونی (ستون پایه) که در جهت طولی تخته ی دستگاه مولد

را برای سرویس دهی دستگاه مولد در اختیار قرار می دهد .ستون ها باید به صورت فیزیکی به کف متصل شوند.

)
(Vibration
noiISolating
 ۶-۱-۳پایه ی ایزوله سازی لرزشی tadnuoF
در کاربردهایی که میزان انتقالی لرزه به ساختمان بسیار مهم است ،سوار کردن دستگاه مولد بر روی پایه ی ایزوله سازی
لرزشی الزامی است .در این مورد ،ملاحظات اضافی ضروری است .شکل  ۵۰در صفحه ی  ۱۶۲یک پایه ی ایزوله سازی
لرزش معمول را به تصویر کشیده است.

وزن ( )Wپایه باید حداقل دو برابر (و تا  ۵ - ۱۰برابر) وزن دستگاه باشد تا در برابر بار دینامیک مقاومت کند
(وزن سوخت در مخزن سوخت زیرپایه نباید در وزن لازم برای پایه ی ایزوله سازی لرزه لحاظ شود ،با وجود اینکه
ایزوله کننده ها بین مخزن و دستگاه مولد قرار دارند).
-

پایه باید حداقل  ۶اینچ  (۱۵۰میلی متر) از تخته در تمامی جهات گسترده تر باشد .این طول و عرضی پایه را

 پایه باید حداقل  ۶اینچ  (۱۵۰میلی متر) بالای کف قرار گیرد تا سرویس دهی و نگه داری دستگاه مولد را آسان ترکند.

-

پایه باید تا زیر خط برفک گسترش یابد تا از جا به جایی جلوگیری شود.

 پایه باید از جنسی بتون تقویت شده با قدرت فشردگی  ۲۸روزه حداقلی  )98.63271 )aPK 2500pSiباشد.•

-

W

•

ارتفاع ) (hپایه ی لازم برای دستیابی به وزن ) (Wمورد نظر را از فرمول

W

 =h d.l.به دست آورید.

در حالی که:

 = dتراکم بتون  ۱۴۵ -پوند بر (۲۲۳۲ f
 = *lطول پایه بر حسب فوت (متر)
کیلوگرم بر )M

 = hارتفاع پایه بر حسب فوت (متر)

 = Wکل وزن مرطوب دستگاه بر حسب پوند
(کیلوگرم)

 = Wعرضی پایه بر حسب فوت (متر)

کل وزن دستگاه مولد ،خنک کننده ،سوخت ،و پایه معمولا منتج به بار متحمل شده خاک ( )LBSکمتر از DSi

 2000 lbs/ft (9800kg/m)(KPa (96می شود .با وجود این که این مقدار در محدوده ی گنجایش
تحمل بار بیشتر خاک ها می باشد ،همیشه  SBLمجاز را توسط بررسی مقررات محلی و گزارش تحلیل خاک
برای ساختمان به دست آورید .به یاد داشته باشید که وزن خنک کننده ،روغن ،و سوخت (در صورت استفاده) را در
زمان انجام محاسبات منظور کنید SBL .را با استفاده ار فرمول زیر به دست آورید:
W7 X20.88

= )SBL(psi

= )SBL(kPa
1 X W7 X144

7WKلا 1

محاسبه ی نمونه (بر حسب واحد های ایالات متحده):
یک دستگاه مولد  ۵۰۰کیلوواتی حدودا  ۱۰۰۰۰پوند  (۴۵۴۰کیلوگرم) وزن مرطوب دارد (بدین منظور که شامل
خنک کننده و روغن می شود) .ابعاد تخته  ۱۰فوت  (۳متر) طول و  (۱ ۳٫۴متر) عرضی است.

فوت 1 = 3.4 + )2 ۰ (0.5 = 4.4
پوند  = 2 ۰ 10000 = 20000وزن پایه
پوند  = 10000 + 20000 = 30000پایه  -دستگاه مولد = وزن کلی

فوت L = 10 + )2 ۰ (0.5 = 11
فوت w =4.3 + )2 ۰ (0.5 = 4.4
فوت  = 2۰ 10000 = 20000وزن پایه
پایه  -Fدستگاه مولد = وزن کلی

فوت = 10000 + 20000 = 30000
30000

= SBLر

پوند بر مجذور فوت = 620
11 • 4,4
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شکل  .۰۵پایه ی ایزوله ساز لرزش معمول

)(Vibration
 ۶-۱-۴ایزوله ساز های لرزشی srotaloSI
موتور و دینامیک دستگاه مولد باید در جایی که نصب شده از سازهای سوار شونده جدا شود .بعضی دستگاه های

مولد ،خصوصا مدل های  RKWکوچک تر ،از ایزوله کننده های لرزش نئوپرین لاستیکی استفاده می کنند که بین
موتور دینام و تخته در دستگاه قرار می گیرند .معمولا تخته ی این دستگاه های مولد را می توان به صورت مستقیم به پایه،
کف زمین ،یا سازه های زیرین پیچ کرد .ممکن است دیگر دستگاه های مولد با طرحی ارائه شده باشند که موتور دینام را به
صورت محکم به مونتاژ تخته وصل کرده باشد .دستگاه های مولدی که شامل ایزوله سازی داخلی نمی شوند باید همراه با
ابزار ایزوله سازی لرزش ،مثل ایزوله ساز های فنری ،لایه ای یا هوا نصب شوند.

۱- ۲

نکته :پیچ کردن مستقیم دستگاه مولدی که شامل ایزوله سازهای داخلی نمی شود به زمین یا پایه منجر به نویز و
لرزش بیش از حد می شود ،و ممکن است به دستگاه مولد ،کف ،و دیگر ابزار ها صدمه وارد کند .لرزشی می تواند از

طریق سازه های ساختمان نیز انتقال پیدا کرده و به خود ساختار آسیب وارد کند.

)Pad
 ۶-۱-۴ -۱ایزوله ساز های لایه ای ( srotaloSI
ایزوله سازهای نوع لایه ای از لایه هایی تشکیل می شوند که جنس آن ها از مواد قابل انعطاف است تا سطوح
لرزه را در کاربردهای غیر ضروری ،مثل  gTadeیا برای دستگاه های مولدی که بر محفظه ی بیرونی خودشان سوار
هستند ،یا در مواقعی که ایزوله گر های درونی در یک دستگاه مولد استفاده می شوند کاهش دهد .ایزوله سازهای لایه ای از

منظر تاثیر گذاری تفاوت دارند ،اما حدودا  ۷۵٪موثر می باشند .بسته به نحوه ی ساخت ،ممکن است این ایزوله سازها در
دماهای مختلف تاثیرگذاری متفاوتی از خود نشان دهند ،چرا که در دماهای پایین وسیله ی ایزوله سازی لاستیکی از نظر
انعطاف پذیری بسیار ضعیف تر از دمای های بالاتر است.

)(Spring
 ۶-۱-۴ -۲ایزوله ساز های فنری srotaloSI
شکلی  ۵۱در صفحه ی ۱۶۴

آن

دادسته

از ایزوله ساز لرزش فنری استیلی را نشان میدهد که برای دستگاه های مولد

سوار شونده ای الزامی هستند که دارای ایزوله ساز لرزش داخلی نمی شوند .لایه ی لاستیکی پایینی ،بدنه ی محافظ ،فنر
پشپشتیبان ،پیچ تنظیم کننده و مهر  ۵ی قفل کننده به تصویر کشیده شده است.
این ایزوله گر های فنری استیلی می توانند تا  ۹۸درصد انرژی لرزشی تولید شده توسط دستگاه مولد را از میان
بردارند .ایزوله گر ها را همان گونه که در دستورالعمل های سازنده ی دستگاه مولد نشان داده شده است قرار دهید .ممکن

است ایزوله گر ها به صورت متقارن در پیرامون دستگاه مولد قرار نگیرند ،چرا که آن ها با در نظر گرفتن مرکز ثقل دستگاه
مستقر می شوند .تعداد ایزوله گر های لازم نسبت به درجه بندی های ایزوله گر ها و وزن دستگاه مولد متغیر است .به شکلی
 ۵۲در صفحه ی  ۱۶۴مراجعه کنید.
هنگامی که دستگاهی بر روی مخزن سوخت زیرپایه ای سوار می شود ،نوع ایزوله گرهای لرزش لازم برای
محافظت از مخزن سوخت زیرپایه به ساختار مخزن و سطح نیروی لرزش ایجاد شده توسط دستگاه بستگی دارد .معمولا اگر
ایزوله گر های لرزش لاستیکی ترکیبی بین دستگاه و تخته نصب شده باشند ،ایزوله سازی لرزش اضافی بین دستگاه و
مخزن زیر پایه الزامی نمی شود .اگر موتور دینام به صورتی مستحکم به تخته وصل شده باشد ،ایزوله سازی لرزشی اضافی
بین دستگاه و مخزن زیرپایه مورد نیاز است تا از مخزن سوخت محافظت شده و از ساختمان به خوبی در برابر لرزشی
محافظت کند .در تمامی موارد ،توصیه های سازنده را برای ترکیب خاصی دستگاه های مولد و مخزن زیر پایه دنبال کنید.

۱۹۳

معره یک قعلی کتتده

پیج دقایک محکم کننده

لایه کلاسباتیکی

شکل  .۲۵دستگاه مولدی سوار بر ایزوله گر های لرزشی نوع فنر

۱- ۶

ایزوله گر های لرزش نوع فنری باید به درستی انتخاب شده و نصب شوند تا ایزوله سازی موثری داشته باشند .وزن
دستگاه مولد باید به اندازه کافی ایزوله گر را فشرده کند تا بدون اینکه ایزوله گر در طول کار از زیر در بیاید فضا برای

کلی

دستگاه

مولد حلی

همایی

شود.

کنند ،ایزوله گر باید به لایه ی سوار شونده به خوبی متصل شود.

) (Air
 ۶-۱-۴ -۳ایزوله گر های هوا ISolators
یک ایزوله گر هوا ( یا فنری هوایی) ستونی از گاز محبوس شده در یک محفظه است و بدین منظور طراحی شده
است تا از فشار گاز به عنوان ابزار فشار فنر استفاده کند .ایزوله گر های هوا می توانند فرکانسی طبیعی پایین تری نسبت به

آن چه که به وسیله ی ایزوله گر های الاستومری (لاستیکی) تولید می شود فراهم کنند ،و در صورت طراحی خاص این
میزان فرکانس از فنرهای استیلی مارپیچ نیز کمتر می شود .آن ها قابلیت متوازن سازی را از طریق تنظیم فشار گاز درون
فنر فراهم می کنند.

ایزوله گر های هوا نیاز به نگه داری بیشتری دارند ،و محدودیت های دمایی در مورد آن ها در مقایسه با فنرهای
مارپیچ بیشتر است .سفتی ایزوله گر های هوا نسبت به فشار هوای آن ها متغیر است و ثابت نیست ،همانگونه که سفتی
دیگر ایزوله گر ها هم بدین منوال است .در نتیجه ،فرکانسی طبیعی با بار به اندازه ی دیگر روش های ایزوله سازی تفاوت
ندارد .خرابی سیستم فراهم سازی هوا یا نشتی می تواند منجر به از کار افتادگی کامل ایزوله گر شود.
در ایزوله گر های هوا کاهش نسبتا کم است و نسبت کاهش ضروری  ۰٫۰۵یا کمتر است .این کاهش به خاطر

خمیدگی در دیافراگم یا اصطکاک در دیواره ی کناره ،یا با کاهش گاز پیش می آید .ممکن است استفاده از مقاومت جریان
باریک (اضافه کردن دهانه به جریان) کاهش را بین سیلندر ایزوله ی هوا و مخزن فراتاخت اتصال دهنده بیشتر کند.

 ۶-۱-۴ -۴ایزوله کننده های استفاده شده در مناطق زلزله خیز
)(Isolators Used in Seismic Locations

معمول آن ها در محافظت از ساختمان یا ابزار در برابر لرزه های نشات گرفته از دستگاه ،در طول رویداد زلزله ایزوله گر های
لرزه باید تضمین کنند که ابزار متصل باقی می مانند و از سازه ای که به آن وصل هستند جدا نمی شوند.
در مناطق زلزله خیز ،ایزوله گر های لرزش اغلب بین پایه ی تخته ی دستگاه مولد و سازه ای که به آن وصل
است قرار می گیرد .ایزوله گر زلزله خیز باید محبوسی باشد ،بدین معنی که از حرکات اضافه دستگاه مولد جلوگیری کند و

ح ۱۹

باید آن قدر قدرتمند باشد که در برابر نیروهای زمین لرزه رخ داده تاب بیاورد .ایزوله گر های لرزش مناسب برای استفاده در
این کاربردها از نوع فنر استیلی و لاستیک ترکیبی است.
ایزوله گر های لرزش در صورت نصب بین موتور دینام و تخته ،باید به خوبی موتور دینام را به تخته متصل کند.

معمولا این گونه از ایزوله کننده ها از نوع لاستیک ترکیبی هستند و باید طراحی آن ها از نوع "محبوس " باشد تا به خوبی
دستگاه را متصل کند .باید با سازنده یا تامین کننده ی دستگاه جهت تعیین تناسب آن با کاربرد مورد نظر مشورت شود.
هر گاه که وقوع زلزله مطرح است ،باید با یک مهندسی سازه ی متخصصی مشورت کرد.

)(Earthquake
 ۶-۱-۵مقاومت در برابر زلزله ecnatsiseR

زلزله خیزی مناسب هستند .ملاحظات مخصوصی در مورد طراحی برای دستگاه های سوار شده و چفت شده ی تراکم جرم

دستگاه های مولد تولید نیروی کامینز مشخصی شده اند.

اجزایی از قبیل خطوط پخش برای برق ،سرد کننده ها و سوخت باید به گونه ای طراحی شوند که کمترین آسیب
را وارد کنند و در صورت وقوع زلزله روند تعمیرات را تسهیل کنند .سوئیچ های انتقالی ،پنل های پخش ،جریان شکن های
مدار ،و کنترل های مربوط به کاربردهای ضروری باید قادر باشند عملکردهای مشخصی خود را در طول تکانه های پیش
بینی شده ی زمین لرزه و بعد از ادامه دهند ،لذا باید تدارکات خاصی در مورد سوار کردن و اتصالات الکتریکی در نظر گرفته
شود.

 ۶-۱-۶کاهش کشیدگی سیم کشی نیرو و کنترل
)(Power and Control Wiring Strain Relief
سیم کشی نیرو و به خصوصی سیم کشی کنترل باید به گونه ای نصب شوند که سیم کشی ،نه بر روی میله ی سر
محور یا انتهای اتصال فیزیکی ،بلکه بر روی سازه ی مکانیکی دستگاه مولد یا پنل کنترلی پشتیبانی شود .تدارکات در مورد
کاهش کشیدگی ،همراه با استفاده از سیم کشی کنترل رشته ای به جای سیم کشی تک هسته ای به جلوگیری از خرابی
سیم کشی یا اتصالات به دلیل لرزش کمک می کند .به بخشی  ۳-۵در صفحه ی  ۱۲۳مراجعه شود.

۱۹ -۹

)
(Exhaust
 ۶-۲سیستم اگزوز metsyS
)
(Exhaust
seSystem
nil
General
 ۶-۲ -۱نکات کلی در مورد سیستم اگزوز ediuG
وظیفه ی سیستم اگزوز انتقال اگزوز موتور به خارج از ساختمان و پراکنده کردن گازها ،دوده و صدای اگزوز به دور
از افراد و ساختمان است .سیستم اگزوز باید به گونه ای طراحی شود که فشار عقب به موتور را به حداقل برساند .محدودیت
بیش از حد اگزوز منجر به افزایش مصرف سوخت ،دمای بالای غیر عادی اگزوز و خرابی های مربوط به دمای بالای اگزوز

به شکلی  ۵۳در صفحه ی  ۱۷۰و شکلی  ۵۴در صفحه ی  ۱۷۰مراجعه شود .در طراحی های سیستم اگزوز باید

• ممکن است لوله ی آهنی سیاه طرح  ۴۰برای لوله ی اگزوز استفاده شود .دیگر موادی که قابل قبول
هستند شامل سیستم های اگزوز استیل ضد زنگ پیش ساخته می شوند.

• لوله ی اگزوز استیل ضد زنگ آجدار بی خط قابل انعطاف که  ۲۴اینچ  (۶۱۰میلی متر) طول دارد باید به
خروجی (های) اگزوز موتور متصل باشد تا پخش گرما و حرکت دستگاه مولد و لرزش را در زمانی که
دستگاه سوار بر ایزوله گر های لرزشی می شود فراهم کند .دستگاه های کوچک تر مجهز به ایزوله سازی

لرزش داخلی که به طور مستقیم به کف پیچ می شوند باید به لوله ی اگزوز استیل ضد زنگ آجدار بی
خطی وصل شوند که حداقل  ۱۸اینچ  (۴۵۷میلی متر) طول آن باشد .لوله ی اگزوز انعطاف پذیر نباید به
منظور ایجاد انحنا یا تصحیح لوله ی اگزوزی که تنظیم نادرستی دارد استفاده شود.
•

ممکن است دستگاه های مولد همراه با اتصالات اگزوز رشته ای ،اگزوز نوع لغزنده ،یا اگزوز نوع کلاهکی

ارائه شوند .احتمال این که اتصالات رشته ای و کلاهکی نشت داشته باشند کمتر است ،اما نصب آن ها
هزینه بر خواهد بود.

• پشتیبان ها یا آویزگرهای قابل احتراق ایزوله شده ،نه خروجی اگزوز موتور ،باید صداگیر و لوله ها را
حمایت کنند .قرار گرفتن وزن بر روی خروجی اگزوز موتور می تواند به لوله ی انشعاب اگزوز موتور

آسیب بزند یا عمر توربو چارجر (در صورت استفاده) را کاهش دهد ،و امکان دارد باعث شود لرزه های
دستگاه مولد به سازهای ساختمان انتقال پیدا کند .استفاده از پایه در ایزوله گر ها محدودیت بیشتری برای
انتقالی لرزه به سازهای ساختمان ایجاد می کند.
•

برای کاهش فرسایش نشات گرفته از تراکم ،یک صداگیر باید تا حد امکان در نزدیکی موتور قرار گیرد تا
سریعا گرم شود .قرار دادن صداگیر در نزدیکی موتور کاهش صدای صداگیر را نیز بهبود می بخشد.
محدوده ی انحنای لوله باید تا حد ممکن بلند باشد.

۱۹۷

•

مجرا و لوله ی اگزوز باید در سرتاسر سیستم اگزوز دارای قطر سطحی یکسانی با خروجی اگزوز موتور

باشد (یا از آن بزرگ تر باشد) .اطمینان حاصل کنید که لوله دارای قطر کافی برای محدود کردن فشار
عقب اگزوز به مقداری باشد که در محدوده ی درجه بندی موتور مورد استفاده است (موتورهای مختلف
دارای اندازه اگزوز مختلف و محدودیت های فشار پشت متفاوتی هستند) .لوله هایی که دارای قطر کمتر
از خروجی اگزوز هستند نباید استفاده شوند .لوله ای که بیش از نیاز بزرگ است به دلیل تراکم بیشتر از
لوله های کوچک تر در معرض فرسایش قرار می گیرد .لوله ی بیش از حد بزرگ سرعت گاز اگزوز
موجود را نیز ،به دلیل پراکندن گازهای اگزوز در بالا و داخلی جریان باد خروجی ،کاهش می دهد.
•

تمامی اجزای سیستم اگزوز موتور باید مجهز به موانعی جهت جلوگیری از تماسی های اتفاقی خطرناک
باشد .لوله و صداگیر اگزوز باید از منظر گرمایشی عایق بندی شده باشند تا از سوختگی به علت تماسی

اتفاقی و فعال شدن دستگاه ها و آب پاش های تشخیص آتش جلوگیری کرده ،و فرسایش ناشی از تراکم
و مقدار گرمای ساطع شده به اتاق مولد را کاهش دهد .بست های توسعه دهنده ،انشعابات اگزوز موتور و

جایگاه توربو چارجر هرگز نباید عایق کاری شوند ،مگر اینکه توسط آب خنک شوند .انشعابات و توربو
چارجرهای عایق بندی شده ی اگزوز می توانند منجر به ایجاد دماهایی در مواد شوند که توربو چارجر و
انشعاب را از بین ببرد ،خصوصا در کاربردهایی گه موتور به مدت طولانی ای کار می کند .قرار دادن لوله

های اگزوز در حداقل  ۸فوتی  (۲٫۳متری) بالای کف زمین به جلوگیری از تماسی اتفاقی با سیستم اگزوز
نیز کمک می کند.
•

مسیر لوله کشی اگزوز باید حداقل  ۹اینچ  (۲۳۰میلی متر) از سازه های قابل احتراق فاصله داشته باشد.
در مواردی که لوله کشی اگزوز باید از دیواره ها یا سقف قابل اشتعال گذر کند ا انگشتانه های تایید شده

استفاده کنید (به شکلی  ۵۵و  ۵۶در صفحه ی  ۱۷۱مراجعه شود).
•

مسیر خروجی سیستم اگزوز نیز باید با دقت بررسی شود .اگزوز هرگز نباید به سمت سقف ساختمان یا
سطوح قابل اشتعال معطوف شود .اگزوز یک موتور دیزلی داغ است و دارای دوده و دیگر الاینده هایی
است که ممکن است به سطوح محیط بچسبند.

• اگزوز را دور از ورودی های تهویه نصب کنید و خروجی آن را نیز دور از این ورودی ها قرار دهید.
• اگر نویز عامل مهمی است ،خروجی اگزوز را دور از مکان های مهم قرار دهید.
•

هنگام افزایش دمای گاز اگزوز به ازای هر  ۱۰۰درجه فارنهایت بیشتر از دمای محیط ،لوله ای اگزوز
(استیلی) به ازای هر فوت لوله  ۰٫۰۰۷۶اینچ گسترده تر می شود (۱و  ۱۴میلی متر به ازای هر متر لوله در
افزایش دمای  ۱۰۰درجه سانتی گرادی) .لازم است که از بست های گسترشی اگزوز برای پوشش دادن
گستردگی ها در لوله های بلند و راست استفاده شود .بست های گسترشی باید حمایت شوند تا گستردگی
به سمتی دور از دستگاه مولد رخ دهد .برای موتورهای استفاده شده ،دماهای اگزوز توسط سازنده ای

\۱۹/

•

مسیرهای افقی لوله کشی اگزوز باید شیبی رو به پایین و به دور از موتور داشته باشند و به بیرون یا
محفظه ای چگالیده شده منتهی شوند.

•

در جاهایی که لوله کشی چرخشی دارد تا به صورت عمودی بالا رود ،محفظه و درپوشی ناودان چگالیده
شده ای باید مورد استفاده قرار گیرد .محفظه های چگالیده شده نیز باید به صداگیر مجهز شوند .رویه
های نگه داری برای دستگاه های مولد باید شامل زدودن مرتب چگالیدگی از سیستم اگزوز شوند.

•

باید تدارکاتی برای جلوگیری از ورود باران به سیستم اگزوز یک موتور که در حال کار نیست در نظر
گرفته شود .ممکن است این رویه شامل درپوش باران یا محفظه ی اگزوز (شکلی  ۵۷و  ۵۸در صفحه
 )۲۷۱بر روی خروجی های عمودی اگزوز شود .خروجی های افقی اگزوز نیز باید در زاویه ای بریده شوند
و توسط برداسکرین محافظت شوند .ممکن است درپوش های باران در محیطهای سرد یخ ببندند و
بسته شوند ،و موتور را غیر فعال کنند ،لذا دیگر ابزارهای محافظتی برای چنین محیط هایی مناسب تر

•

دستگاه مولد نباید به سیستم اگزوزی که به دیگر تجهیزات سرویسی می دهد ،مثل دیگر دستگاه های
مولد ،وصل باشد .دوده ،میعان فرسوده ،و دمای بالای گاز اگزوز می توانند به وسایلی که در حال کار
نیستند ولی از سیستم اگزوز مشترکی استفاده می کنند صدمه بزند.

• فشار عقب اگزوز نباید از فشار عقب مشخصی شده توسط سازنده ی موتور تجاوز کند .فشار عقب بیش از
حد اگزوز نیرو و عمر موتور را کاهش داده و ممکن است به دمای بالا و دود بیش از حد اگزوز منجر شود.
فشار عقب اگزوز موتور باید قبل از نهایی شدن طرح سیستم اگزوز تخمین زده شود ،و قبل از قرار گرفتن
دستگاه در محل کار ،فشار باید در خروجی اگزوز در حین کار کردن با بار کاملی سنجیده شود.
•

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در مورد صداگیر های اگزوز و عوامل موثر در انتخاب چنین دستگاه
هایی به عملکرد صداگیر اگزوز در دیگر قسمت های این بخش مراجعه کنید.

اخطار :اگزوز موتور دارای دوده و کربن مونواکسید ،گازی نامرئی ،بدون بو ولی سمی ،است .سیستم اگزوز باید به
بیرون ساختمان در محلی که گازهای خروجی از ساختمان و ورودی های هوای آن دور است منتهی شود .توصیه
می شود که سیستم اگزوز تا حد امکان بالای ساختمان در مسیر باد قرار گیرد تا دود را مستقیما به سمت بالا خالی
کند و پراکندگی گاز به حداکثر برسد .اگزوز باید در سمت خروجی هوای رادیاتور ساختمان عملی پراکندگی گازها را
انجام دهد تا احتمال کشیده شدن گازها و دوده ی اگزوز به اتاق مولد از طریق هوای تهویه شده کاهش دهد.

نکته :بعضی مقررات مشخصی کرده اند که خروجی اگزوز حداقل  ۱۰فوت (سه متر) از محدوده ی مالکیت ،سه
فوت  (۱متر) از دیوار بیرونی یا سقف ۱۰ ،فوت  (۳متر) از ورودی ساختمان بیرون تر باشد و حداقل  ۱۰فوت (۳

متر) از  gTadeمتصل بالاتر قرار گیرد.

۱۹ ۹

خروحی اگزوز به دور از موتور
شیب داشته باشد

زیرساما گرمایی
گرفته شود

در

نظر

شکل  .۳۵شاخصه های معمول سیستم اگزوز برای مولدی که در داخل ساختمان نصب شده است.

| | 66
ح

گاه

یاددقایکی عالعبی

خروجتیتی -گمود ک

انگشتانه کا تایید شده

مجهز به داریوش باران

براک محافظت از
دیوار قابل احتراقی

=====

=

E

صداگیر توسط تسمه هقاک
عیر قابل اشتعال و بدون نیاز
به موتور تامین می شود

ا

۸

TE
ت۸ :

ح

:E
حمایت

شکل  .۵۵شاخصه های سیستم اگزوز دستگاه مولد .صداگیر دو طرفه ی دهانه ورودی ،اتصال دهنده
های سیم برق ،انگشتانه های اگزوز ،و قلاب های سوار شونده به تصویر کشیده شده اند.
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شکل  .۶۵ساختار معمول انگشتانه برای نصب دیوار قابل اشتعال

۱۷۱

شکل  .۷۵سیستم اگزوز ساده که بر روی آن دریچه ی باران نصب شده تا از ورود باران به اگزوز
جلوگیری کند.
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شکل  .۸۵حفاظ باران ساخته شده برای چندین اگزوز دستگاه مولد عمودی

۱۷۲

)(Exhaust
snoi
System
 ۶-۲-۲محاسبات سیستم اگزوز taluclaC
 ۶-۲-۲-۱محاسبات نمونه فشار عقب اگزوز (بر حسب واحدهای ایالات متحده)
)Example Exhaust Backpressure Calculation (USUnits
طرح یک سیستم اگزوز در شکلی  ۵۹در صفحه ی  ۱۷۶لوله ی قابل انعطافی به قطر  ۵اینچ  (۱۲۵میلی متر) و

طول  ۲۴اینچ  (۶۱۰میلی متر) در خروجی اگزوز موتور ،و همچنین یک صداگیر edaIنی ضروری با ورودی ای به قطر ۶

اینچ  (۱۵۰میلی متر) ،لوله ای به طول  ۲۰فوت  (۶۱۰متر) که قطر آن  ۶اینچ  (۱۵۰میلی متر) است ،و زانویی شعاع بلند آن
که  ۶اینچ  (۱۵۰میلی متر) است را مشخصی کرده است .برگه مشخصات دستگاه مولد نشان می دهد که جریان گاز اگزوز

موتور ( 2715 CImفوت مکعب بر )(۷۶۹هقیقد متر مکعب بر دقیقه) است و حداکثر فشار عقب مجاز اگزوز  ۴۱اینچ
 (۱۰۴۰میلی متر) ( WCستون آب) است.
این رویه شامل تعیین فشار عقب اگزوز نشات گرفته از هر عاملی (مجراهای انعطاف پذیر ،صداگیر ،زانویی ها ،و
لوله ها) و سپس مقایسه ی جمع فشار های عقب با حداکثر فشار عقب مجاز می شود.

 .۱فشار عقب اگزوز نشات گرفته از صداگیر را مشخصی کنید .شکلی  ۶۰در صفحه ی  ۱۷۷تصویری از فشار عقب
های اگزوز صداگیر معمولی است .برای محاسبات دقیق اطلاعات را از سازنده ی صداگیر دریافت کنید .برای
استفاده از شکلی  ۶۰در صفحه ی :۷۷۱
 . aناحیه ی بین بخشی ورودی صداگیر را با استفاده از جدول  ۱۳در صفحه ی  ۱۷۴پیدا کنید (در این مثال

مقدار آن  ۰٫۱۹۶۳فوت مربع است).
 .bمیزان جریان گاز اگزوز را از سازنده ی موتور دریافت کنید .در این مثال  2715 CImداده شده است.
 .Cسرعت گاز اگزوز را با تقسیم جریان گاز اگزوز ( )mIICبر ناحیه ی ورودی صداگیر ،بر حسب فوت در
دقیقه به صورت زیر به دست آورید:
2715 Cfm

fpm

13831

= - ( Tg53 FFT

= گاز سرعت

 .dبا استفاده از شکلی  ۶۰در صفحه ی  ۱۷۷فشار عقب پیشی آمده توسط این جریان در صداگیر استفاده شده

صداگیر edarع ضروری فشار عقبی برابر با  ۲۱.۵اینچ  .W.Cایجاد می کند.
 ۲۰ aفون لوله ی  ۶اینچی 20ft

۱۷۳

 .۲طولی های برابر تمامی ابزار و بخشی های مجرای قابل انعطاف را با استفاده از جدولی  ۱۴در صفحه ی ۱۷۵

 .aمجرای قابل انعطاف  ۲۴اینچ 4ft -
 bزانویی شعاع بلند  ۶اینچی 11ft -
 .۳فشار عقب را در جریان اگزوز داده شده بر حسب واحد طول لوله به ازای هر شعاع لوله ی سطحی استفاده
شده در سیستم بیابید .در این مثال ،لوله ی  ۵اینچ و شش اینچ سطحی استفاده شده است .طبق خطوط تیره

در شکل  ۶۱در صفحه ی  ،۰۷۱لوله ی  ۵اینچی فشار عقبی در حدود  ۰٫۳۴اینچ  WCبه ازای فوت و لوله
یا  ۶اینچی فشار عقب  ۰٫۱۳۸اینچ  WCبر حسب فوت به وجود می آورد.
 .۴کلی فشار عقب های تمامی عوامل مثالی را همانند مثال زیر جمع کنید:

 .aمجرای انعطاف پذیر  ۵اینچ ۱,۴ - )4 ۰ (0.34
 .bزانویی شعاع بلند ۱.۵ - ) 11۰ (0.138
 .Cلوله ی  ۶اینچی  ۲۰فوتی ۲۸ - )02 • (0.138
 .dصداگیر ۲۱۵ -

محدودیت کلی (اینچ ۲۷٫۲ - )CW
این محاسبه نشان گر این نکته است که طرح لوله کشی از منظر فشار عقب اگزوز مناسب است چرا که جمع فشار عقب ها

کمتر از حداکثر فشار عقب مجاز  ۴۱اینچ  WCاست.
نکته :در موتورهایی که از دو اگزوز بهره می برند ،جریان اگزوز همان طور که در برگه مشخصات دستگاه مولد

تولید نیروی کامینز آمده است جریان کل هر دو ردیف می باشد .مقادیر لیست شده باید بر  ۲تقسیم شوند تا
محاسبه

ای در دست

برای هر دو سیستم اگزوز به دست آید.

جدول  .۳۱ناحیه های بین بخشی ورودی با قطر های متفاوت
-۱م

t6.11
ناحیه ی ورودی صدا گیر

قطر ورودی صدا گیر
(اینج)

)(FT2

|| ناحیه ی ورودی صدا گیر

| قطر ورودی صدا گیر
(اینج)

)(FT2
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)(Engine
 ۶-۳خنک کردن موتور gnilooC
خنک کردن موتورهایی که توسط مایعات سرد می شوند از طریق پمپاژ مخلوطی سرد کننده در مجراهای درون
بلوک و راس (های) سیلندر موتور انجام می شود ،در حالی که پمپاژ توسط یک پمپ موتوری صورت می گیرد .رایج ترین
پیکر بندی دستگاه مولد رادیاتوری متصل و پروانه ای موتوری برای خنک کردن مایع سرد کننده و تهویه هوای اتاق مولد
دارد .روش های دیگر برای خنک کردن سرد کننده شامل انتقال گرمای مایع به مایع سوار بر تخته ،رادیاتور راه دور ،انتقال
گرمای مایع به مایع از راه دور ،و پیکر بندی های دکل سرد کننده می شود.

 ۶-۳-۱لازمه ها ()stnemeriuqeR
) (All
 ۶-۳-۱-۱تمامی سیستم ها Systems
• مخلوطی از آب کیفیت بالا و اتیلین گلیکول یا پروپلین گلیکول برای خنک سازی متناسب و محافظت از
یخ زدگی جوش آمدن استفاده شود( .بخشی  ۷-۳-۶در صفحه ی )۰۱۲
•

هیترهای سرد کننده باید در کاربردهای اضطراری/استندبای نصب شوند تا از شروع موتور متناسب
تضمین حاصل شود (در مناطق مرطوب اختیاری است ،مگر اینکه توسط قوانین محلی اجباری باشد)
(بخشی  ۲-۸-۵-۴در صفحه ی )۶۹

•

در مسیر شلنگ هیتر سرد کننده نباید حلقه ای وجود داشته باشد ،و شلنگ باید به صورت ممتد بالا برود
(بخشی  ۲-۸-۵-۴در صفحه ی )۶۹

•

اتصالات هیتر سرد کننده باید با استفاده از سیلیکون مرغوب ساخته شده باشد یا از شلنگ بافته شده
استفاده شود (بخشی  ۲-۸-۵-۴در صفحه ی )۶۹

•

در زمان کار دستگاه مولد هیتر سرد کننده خاموش شود (بخشی  ۲-۸-۵-۴در صفحه ی )۶۹

•

سیستم خنک سازی به صورتی طراحی شود که با ارتفاع منطقه ی نصب و دمای محیط سازگار باشد
(بخشی

•

 ۸-۳-۶در صفحه ی )۲۱۲

رادیاتور و دیگر ابزار حساسی باید در برابر کثیفی و گرد و خاک محافظت شود (بخشی  ۱۰-۳-۶در صفحه
یا )۵۱۲

• فلکه های به روشنی علامت گذاری شوند تا "باز" و "بسته" مشخص شده باشد( .بخش  ۱۱-۳-۶در
صفحه ی )۵۱۲
•

دسترسی برای تمیز کردن و سرویسی کلی ابزار فراهم شده باشد (بخشی  ۱۱-۳-۶در صفحه ی )۵۱۲

•

برای استفاده های سیار ،باید تدارکات لازم جهت دوام و توان ابزار در نظر گرفته شود (بخشی ۱۲-۳-۶
در صفحه ی )۶۱۲

۱۷ ۹

) (All
 ۶-۳-۱ -۲تمامی نصب های انتقال گرما Heat Exchanger Installations
• نصب باید درجه جریان ،فشار و محدودیت های دمایی آب خالصی که در برگه ی اطلاعات دستگاه مولد
آورده شده است را برآورده سازد.
• آب خالصی باید در برابر انجماد محافظت شود.
• قبل از طراحی یا نصب سیستمی که از ذخیره های آب شهری ،رودخانه ،و یا دیگر منابع آب عمومی
تغذیه می شود یا پس مانده هایش را به آن منابع پس میدهد ،باید به قوانین محلی رجوع کرد.
•

نصب باید سیستم تهویه دستگاه مولد مناسبی داشته باشد.

 ۶-۳-۱-۳تمامی نصب های سیستم سرد کننده ی فراهم شده ی غیر کارخانه ای
)( All Non-Factory Supplied Cooling System Installations
• در صورت قرار گرفتن در پشت رادیاتور آب پوششی مجهز به یک پروانه ،رادیاتور دمای پایین خنک
سازی ثانوی ( )ATLباید در خلاف جهت جریان هوا قرار گیرد تا به هوای سرد دسترسی داشته باشد
(به بخشی  ۴-۳-۶در صفحه ی  ۱۸۴مراجعه شود).

• سیستم های  2P2Lباید شیر منحرف کننده ی ترموستاتی و چرخه ی فرعی داشته باشند تا دمای شیر
انشعاب ورودی را تنظیم کنند (به بخشی  ۴-۳-۶در صفحه ی  ۱۸۴مراجعه شود).
•

نصب های خنک سازی راه دور باید سیستم تهویه اتاق دستگاه مولد مناسبی داشته باشند (به بخشی
 ۶-۳-۶در صفحه ی  ۱۹۲مراجعه شود).

•

سیستم ها باید به گونه ای طراحی شوند که:
 دمای خروجی سرد کننده ی موتور را به مقدار حداکثر دمای مخزن بالایی لیست شده در برگهاطلاعات دستگاه مولد محدود کنند (به بخشی  ۲-۶-۳-۶در صفحه ی  ۱۹۸مراجعه شود).
 راسی سرد کننده ی مثبتی را در پمپ سرد کننده ی موتور حفظ کنند (به بخشی  ۲-۶-۳-۶در صفحهی  ۱۹۸مراجعه شود).
 -در محدوده ی راسی اصطکاک و ایستای پمپ سرد کننده قرار بگیرند (به بخشی  ۳-۶-۳-۶در صفحه

ی  ۲۰۰مراجعه شود).
• سیستم های  LTAباید لازمه های مدار خنک سازی ثانوی لیست شده در برگه ی اطلاعات دستگاه
مولد را بر طرف سازند (به بخشی  ۲-۶-۳-۶در صفحه ی  ۱۹۸مراجعه شود).
•

بار های الکتریکی پروانه ای رادیاتور راه دور ،پروانه های تهویه ،پمپ های سرد کننده و دیگر ابزارها را به
لازمه ی کلی بار دستگاه مولد اضافه کنید (به بخشی  ۲-۶-۳-۶در صفحه ی  ۱۹۸مراجعه شود).

خطوط سرد کننده باید مجراهای استیلی سفت یا لوله ی طرح  ۴۰باشند که به خوبی طراحی شده باشند

(به استثنا لازمه های اتصالی که جزئیات آن در پایین آمده است) (به بخشی  ۳-۶-۳-۶در صفحه ی ۲۰۰
مراجعه شود).
لوله کشی خنک سازی بیرون موتور باید برابر یا بزرگ تر از اتصالات ورودی و خروجی موتور باشد (به
بخشی

 ۳-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۰مراجعه شود).

لوله کشی و اتصالات خنک سازی خروجی باید قبل از اتصال به دستگاه مولد تمیز شوند (به بخشی
 ۶-۳-۶ -۳در صفحه ی  ۲۰۰مراجعه شود).
باید جهت افزایش دمای مجراها لوله های خنک سازی تدارکاتی ترتیب داده شود (به بخشی ۳-۶-۳-۶

در صفحه ی  ۲۰۰مراجعه شود).
اتصالات سیستم باید به گونه ای طراحی شوند که (به بخشی  ۳-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۰مراجعه شود):
 با فشارها و دماهای خنک سازی سازگار باشند. -در برابر لرزش ناشی از عملیات موتور و حرکت در طول شروع و خاموشی دوام بیاورند.

شلنگ اتصال در صورت استفاده باید با  SAE J20R1یا برابر آن مطابقت داشته و برای فشار انفجاری
حداقل  )815 )aPK 75 pSiو دمای  -۰۴درجه فارنهایت ( -۰۴درجه سانتی گراد) تا  ۲۵۰درجه
فارنهایت  (۱۲۱درجه سانتی گراد) درجه بندی شده باشد .قابلیت فشار انفجاری )196 )aPK 100pSi
برای کاربردهای رادیاتور بالای راسی توصیه می شود(به بخشی  ۳-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۰مراجعه شود)

شلنگ اتصال سمت مکش پمپ خنک سازی موتور باید در برابر افت نیرو مقاومت کند .شلنگ SAE
 J20R1این لازمه را در موتورهای دیزلی کاربرد سنگین دارا می باشد (به بخشی  ۳-۶-۳-۶در صفحه
ی  ۲۰۰مراجعه شود).

اتصالات شلنگ خنک سازی باید با پیچ های  Tیا چفت های پیچی دائمی محکم شوند .چفت های نوع

پیچی کرمی قابل قبول نیستند .اگر از مجراهای استیلی سفت استفاده می شود ،آن ها باید راس داشته
باشند (به بخشی  ۳-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۰مراجعه شود).
سیستم باید در عرضی  ۲۵دقیقع از زمان در حالی کار پس از پر شدن باید خود را از هوای حبابی بزداید (به
بخشی  ۶-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۵مراجعه شود).
مخزن تخلیه هوا باید (به بخشی  ۶-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۵مراجعه شود) :
•

در بالاترین نقطه ی سیستم قرار گیرد.

• گنجایش حداقل  ۱۷٪حجم خنک کننده ی سیستم کلی  (۱۱٪گنجایش پایین رفتن سطح آب،
 ٪۶افزایشی گرما) را داشته باشد.
ه

به موارد زیر مجهز باشد:
•

درپوش پر کردن فشار
۱/\ ۱

•

باریکه ی پر کردن با سوراخی به شعاع حداقل  ۰٫۱۲۵اینچ  (۳میلی متر) در یک
سمت ،که تا حد ممکن به بالای مخزن نزدیک است.

•
•

سوئیچ خاموش کردن سطح خنک سازی پایین (برای موتور های  ۹لیتری و بالاتر).

دارای خطوط تهویه متصل باشد که بالای سطح خنک ساز باشند.

• برای هر خط تهویه نقطه ی اتصال جدا داشته باشد .خطوط تهویه را به هم متصل نکنید.
پوشش خنک کننده ی موتور و هر نقطه ی بالایی در سیستم لوله کشی باید به سمت مخزن تخلیه هوا تهویه
شود (به بخشی  ۶-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۵مراجعه شود).
باید در مورد مکان تهویه ی پوششی خنک سازی و اندازه ی اتصالات در طرح نصب دستگاه مولد با
متخصصین مشورت شود (به بخشی  ۶-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۵مراجعه شود).
خطوط تهویه باید تا مخزن تخلیه هوا به طور ممتد به سمت بالا بروند .چرخشی افرورفتگی باعث می شود هوا
گیر کند و این مساله قابل اغماضی نیست .خطوط نباید در هیچ کجای مسیر تحت فشار قرار گرفته یا منقبضی
شده باشد (به بخشی  ۶-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۵مراجعه شود).
اگر شیرهای تهویه که عمل تهویه سازی را به جو انجام می دهند مورد استفاده قرار گیرند ،گنجایش پایین

رفتن سطح آب باید از  ۱۱٪به  ۱۴٪افزایش پیدا کند (کل گنجایش مخزن از  ۱۷٪به  ۲۰٪افزایش پیدا کند)
(به بخشی  ۶-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۵مراجعه شود).

سیستم باید قادر باشد در مرتبه ی اول حداقل  ۹۰٪گنجایش را در حداقل میزان  (۲۰ 5 gDmلیتر بر دقیقه)
پر کند ،و سپس آن را به  ۱۰۹٪برساند (به بخش  ۶-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۵مراجعه شود).
سیستم باید به خط پر کننده ای مجهز باشد (به بخشی  ۶-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۵مراجعه شود):
• خط باید مستقیما از پایین مخزن تهیه هوا به بخش صاف لوله کشی داخلی پمپ خنک سازی
موتور در نزدیکی موتور کشیده شده باشد.

•

•

خط باید از لوله ی ورودی موتور به مخزن تخلیه هوا به صورت ممتد کشیده شده باشد.

•

هیچ خط دیگری نباید به خطوط پر کننده کشیده شده باشد.

هر دستگاه مولد باید سیستم خنک سازی مخصوصی خود را داشته باشد .چندین دستگاه مولد را به یک
سیستم خنک سازی وصلی نکنید (به بخشی  ۹-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۱۰مراجعه شود).

۱/۱۲

 ۶-۳-۲توصیه ها ()snoitadnemmoceR
) (All
 ۶-۳-۲ -۱تمامی نصب های انتقال دهنده ی گرما Heat Exchanger Installations
با توجه به کیفیت آب خنک کننده ی خام باید تدارکات لازم برای مجرای انتقال دهنده ی گرما یا مواد روکش فلزی در نظر
گرفته شود( .به بخشی  ۲-۵-۳-۶در صفحه ی  ۱۸۹مراجعه شود)

 ۶-۳-۲ -۲تمامی نصب های سیستم سرد کننده ی فراهم شده ی غیر کارخانه ای
)( All Non-Factory Supplied Cooling System Installations
• سیستم های خنک سازی ثانوی هوا به هوا ( )ATAیا یک پمپاژ دو چرخشی ( )L2O1نباید برای
کاربردهای خنک سازی راه دور استفاده شوند( .به بخشی  ۴-۳-۶در صفحه ی  ۱۸۴مراجعه شود).

• سیستم باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت خنک سازی  ۱۱۵٪داشته باشد تا منجر به کاهش سیستم
شود .اگر سیستم بر اساس روش ها و دفعات توصیه شده توسط سازنده تمیز شود ،گنجایش ۱۰۰٪
همیشه باید در دسترس باشد .این مساله برای مولدهایی که در محیطهای پر از گرد و خاک/کثیف کار

می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است (به بخشی  ۲-۶-۳-۶در صفحه ی  ۱۹۸مراجعه شود).
•

مخزن تخلیه باید به شیشه ی دید مجهز باشد تا سطح خنک سازی سیستم تعیین شود (به بخشی
 ۶-۳-۶ -۶در صفحه ی  ۲۰۵مراجعه شود).

•

توصیه می شود در مورد اندازه ی خطوط تهویه ای که در طرح نصب سیستم مولد مشخصی نشده اند ،از

"  )52.0برای خطوط تهویه کوتاه تر از  ۱۲فوت (۳٫۷
(ID-6.35mm
شلنگ شماره ی DI ۴
"  )573.0برای خطوط تهویه ی بلندتر از ۱۲
(ID
-D
9.5mm
متر) و از شلنگ شماره ی I ۶
فوت  (3.7متر) استفاده شود (به بخشی  ۶-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۵مراجعه شود).
*

شیرهای تخلیه ایزوله سازی باید نصب شوند تا امکان سرویس دهی دستگاه مولد بدون خالی کردن کلی
سیستم خنک کننده فراهم شود (به بخشی  ۱۱-۳-۶در صفحه ی  ۲۱۵مراجعه شود).

 ۶-۳-۳مرور ) (Overview
انرژی گرمایشی که از دسیستم خنک کننده خارج می شود  ۲۵٪کلی انرژی سوخت استفاده شده در موتور

است

(به

شکل  ۶۲در صفحه ی  ۱۸۴مراجعه شود) .سیستم خنک کننده باید به گونه ای طراحی شود که از پس این مقدار گرما بر
بیاید ،وگرنه گرمایشی بیش از حد و از کار افتادن سیستم رخ خواهد داد.

۱۸۳

خنک کردن موتورهایی که توسط مایعات سرد می شوند از طریق پمپاژ مخلوطی سرد کننده در مجراهای درون
بلوک و راس (های) سیلندر موتور انجام می شود ،در حالی که پمپاژ توسط یک پمپ موتوری صورت می گیرد .سیستم خنک

کننده سامانه ای بسته و تحت فشار است که از ترکیبی از آب صاف و سبک (بدون مواد معدنی) و ضد یخ های پایه اتیلین یا
پروپیلین پر شده است (به بخشی  ۷-۳-۶در صفحه ی  ۲۱۰مراجعه شود).
قسمت های مربوط این بخش را که بر پایه ی سیستم خنک سازی مورد استفاده شده است بخوانید .رایج ترین
پیکر بندی دستگاه مولد سیستم سرد کننده ای سوار بر خود دستگاه دارد که در کارخانه تعبیه شده است .سیستم های خنک
کننده ای نیز استفاده می شوند که در کارخانه تعبیه نشده اند .از قسمت های مربوط این بخش برای هر نوع از نصب های
خنک سازی استفاده کنید.

همسیستم

|
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 ۶-۳-۴انواع سیستم های سرد کننده tsyS
موتورهای مولدی از انواع مختلفی از سیستم های خنک کننده بهره می برند .تمام موتورها از یک سیستم خنک

کننده ی آب پوششی جهت سرد کردن بلوک سیلندر و راس استفاده می کنند .در ضمن ،خیلی از دستگاه های مولد از
سیستم خنک سازی ثانوی برای خنک کردن هوای احتراق که از توربو چارجر ها خارج می شود استفاده می کنند .این امر
دمای انشعاب های ورودی را در سطحی نگه می دارد که طبق استانداردهای انتشار گاز است.

ع \/۱

سیستم های خنک سازی دستگاه های مولد شامل موارد زیر می شوند:
•

عدم خنک سازی ثانوی

• خنک سازی ثانوی آب پوششی ()CAWJ
• خنک سازی ثانوی هوا به هوا ()ATA
• یک پمپاژ دو چرخشی ()L2P1
• دو پمپاژ دو چرخشی ()L2P2
برای جزئیات بیشتر در مورد سیستم ،با پخش کننده ی کامینز در محلی خود برای دسترسی به گزارش های

مهندسی کاربردی ( )SBEAمناسب تماس بگیرید.

نکته :در صورت قرار گرفتن در پشت رادیاتور آب پوششی مجهز به یک پروانه ،رادیاتور دمای پایین خنک سازی
ثانوی ( )ATLباید در خلاف جهت جریان هوا قرار گیرد تا به سردترین هوا دسترسی داشته باشد.
نکته :از سیستم های  ATAیا  1 P2Lبرای کاربردهای خنک سازی راه دور استفاده نکنید.

 ۶-۳-۴ -۱عدم خنک سازی ثانوی ( )deloocretfA-noN
این موتورها برای حفظ دمای پایین انشعاب

ورودی

به خنک سازی ثانوی نیازی ندارند.

دسیستم خنک

سازی آب

 ۶-۳-۴ -۲خنک سازی ثانوی آب پوششی
))(Jacket Water Aftercooling (JWAC
در دسیستم

های  ،CAWJهمان

خنک کننده

ای

که

برای

دسرد

کردن بلوک موتور و راسی (های) سیلندر

استفاده

می شود به منظور سر کردن هوای احتراق خلاف جهت انشعاب ورودی نیز به کار می رود .جریان های پوششی موتور و
خنک سازی ثانوی ترکیب می شوند و یک پمپ سرد کننده موتور به کار می رود .این طرح سیستم سرد کننده سنتی است

که در آن کل خروجی گرمای سرد کننده ی موتور در یک رادیاتور خارجی یا انتقال دهنده ی گرما اعمال می شود.

)
(Air-to-Air
AAftercooling
 ۶-۳-۴-۳خنک سازی ثانوی هوا به هوا ( (TA
دسیستم های

 ATAرویه

ای برای

به دادست

آوردن

خنک

سازی ثانوی دمای پایین ) (ATLلازم برای

دادست

یابی به استانداردهای انتشار گاز موجود فراهم می کنند .هوای اشباع شده به یک یا چند سرد کننده ی هوا به هوای سوار
بر رادیاتور هدایت می شود .به شکلی  ۶۳در صفحه ی  ۱۸۶مراجعه شود.

این دسیستم ها به دو دلیلی برای خنک سازی راه دور توصیه نمی شوند:

•

کل لوله کشی سیستم و رادیاتور تحت فشار توربو چارج کار می کنند (این فشار می تواند بسته به نوع

 )672 )aPتجاوز کند).
40pSi
موتور ازK
•

طول مجرای هوایی که به رادیاتور کشیده شده و برمیگردد فاصله زمانی ای در عملکرد توربو چارج
ایجاد می کند و می تواند منجر به پالسی های فشاری شود که از عملکرد متناسب جلوگیری می کنند.
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شکل  .۳۶نصب رایج یک سیستم خنک سازی ثانوی هوا به هوا (سیستم آب پوششی برای
وضوح حذف شده است).

 ۶-۳-۴ -۴سیستم های خنک سازی یک پمپاژ دو چرخشی ()L2PI
))( One-Pump Two-Loop Cooling Systems (1P2L
راهی دیگر برای دستیابی به خنک سازی ثانوی دمای پایین )(ATL

استفاده

از

دسیستم

 1 P2Lاست .این

سیستم ها از دو مدار سرد کننده و دو هسته ی رادیاتور استفاده می کنند ،اما تنها یک خنک کننده پمپاژ را انجام می دهد.
این سیستمها عموما به دلیل سختی در دستیابی به جریان های سرد کننده متعادل و خنک سازی متناسب هر مدار برای
کاربردهای خنک سازی راه دور توصیه نمی شوند.

۱/\ -۹

 ۶-۳-۴ -۵سیستم های خنک سازی دو پمپاژ دو چرخشی ()L2P2
)) (Two-Pump Two-Loop Cooling Systems (2P2L
راهی دیگر برای دستیابی به خنک سازی ثانوی دمای پایین ( )ATLاستفاده از سیستم  2P2Lاست .به شکل

 ۶۴در صفحه ی  ۱۸۷به منظور دیدن نمودار سیستم  2P2Lرایج مراجعه کنید .این سیستم ها از دو مدار سرد کننده کاملا
جدا بهره می برند و دو هسته ی رادیاتور ،دو پمپ خنک سازی و مایع خنک کننده ی مخصوصی دارند .یک مدار بلوک
موتور و راس های سیلندر را سرد می کند ،در حالی که دیگری هوای احتراقی از توربو چارجر را خنک می کند .برای سیستم
های راه دور ،موتورهایی که از این سیستم استفاده می کنند به دو هسته ی رادیاتور یا انتقال دهنده ی گرمای مجزا احتیاج
دارند .هر کدام مشخصه های خود را از منظر دما ،محدودیت های فشار ،خروج گرما و دیگر مسائلی خواهد داشت.

نکته :سیستم های  2P2Lباید یک شیر منحرف کننده ی ترموستاتیک و چرخه ی میان بر داشته باشند تا دمای
انشعاب ورودی را تنظیم

کنند.

|
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شکل  .۴۶جریان سرد کننده ی  2P2Lهمراه با ترموستات  LTAبسته

۱/۱۱/

بعضی دستگاه های مورد مجهز به نوع خاصی از سیستم خنک سازی هستند که به آن ها  2P2Lاطلاق می شود
اما در حقیقت دو چرخه ی جداگانه ندارند .این سیستمهای از یک پمپ خنک سازی با دو محرک استفاده می کنند .به
دلیل انتقال خنک سازی کمی که در پمپ رخ می دهد ،سیستم باید یا از یک مخزن تخلیه یا از دو مخزن متصل به هم
استفاده کند .این مساله برای حفظ سطوح سرد سازی در هر چرخشی لازم است .به بخشی  ۶-۶-۳-۶در صفحه ی ۱۹۶
مراجعه شود.

 ۶-۳-۵سیستم های خنک کننده ی تعبیه شده در کارخانه
)(Factory-Supplied Cooling Systems
سیستم های سرد کننده ی فراهم شده در کارخانه شاملی رادیاتورها و انتقال دهنده های گرما می شود .مزیت
بزرگ نصب یک دستگاه مولد مجهز به سیستم سرد کننده ی تعبیه شده در کارخانه این است که مقدار چشمگیری از طرح
و کارهای مربوط به نصب قبلا صورت گرفته است .مشتریانی که باید سیستم خنک سازی راه دوری را نصب کنند باید
الزامات بسیاری را در نظر بگیرند که در سیستم های نصب شده در کارخانه فراهم شده است.

)
(Set-Mounted
 ۶-۳-۵ -۱رادیاتور سوار بر دستگاه rotaidaR
دستگاه مولدی که مجهز به رادیاتور سوار بر دستگاه است سیستم خنک سازی و تهویه ی تلفیقی ای دارد .به

شکل  ۶۵در صفحه ی  ۱۸۹مراجعه شود .پروانه ای رادیاتور معمولا توسط موتور به صورت مکانیکی به حرکت در می آید.
پروانه های الکتریکی در بعضی کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند.
یکی از لازمه های رادیاتور سوار بر دستگاه حرکت حجم نسبتا زیادی از هوا از محدوده ی دستگاه مولد است .هوا
باید برای خروج گرمای ناشی از ابزار فراهم شده و احتراق سوخت را پشتیبانی کند .این می تواند جریان هوای زیادی بطلبد،
و ممکن است منجر به تصمیم گیری برای استفاده از سیستم خنک سازی راه دور شود .با این وجود ،حتی اگر یک سیستم
راه دور استفاده شود ،جریان هوای لازم برای خارج کردن گرما و فراهم سازی هوای احتراق بسیار زیاد است ،و سیستم
تهویه ی هوای متناسب نیز مورد نیاز است .برای اطلاعات بیشتر به بخشی  ۵-۶در صفحه ی  ۱۸۰این راهنما مراجعه کنید.
در سیستم های رادیاتور سوار بر دستگاه ،پروانه ی موتور اغلب تهویه کافی را فراهم می کند ،و نیاز به دیگر ابزار و سیستم
های تهویه را رفع می کند.

\۱/۱/
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 ۶-۳-۵ -۲انتقال دهنده ی گرما سوار بر دستگاه ahcxE
در انتقال دهنده های گرما ،گرما در یک سیستم بسته توسط آب خامی از یک منبع مناسب از سرد کننده ی موتور
جدا می شود .موتور ،پمپ ،و انتقال دهنده ی گرما یک سیستم خنک سازی بسته ی تحت فشار را تشکیل می دهند .به

شکل  ۶۶در صفحه ی  ۱۹۰مراجعه شود .سرد کننده ی موتور و آب خام ترکیب نمی شوند.
• نصب باید محدودیت های میزان جریان آب خام ،فشار و دمای لیست شده در برگه اطلاعات
دستگاه مولد را برآورده کند.
• آب خام باید در برابر یخ زدگی محافظت شود.
• قبل از طراحی یا نصب سیستمی که از ذخیره های آب شهری ،رودخانه ،و یا دیگر منابع آب
عمومی تغذیه می شود یا پس مانده هایش را به آن منابع پس میدهد ،باید به قوانین محلی
رجوع کرد.
•

نصب باید دارای سیستم تهویه مناسبی باشد.

• باید برای مجرای انتقال دهنده ی گرما یا مواد با روکش فلزی بسته به کیفیت آب سرد کننده
خام تدارکاتی ترتیب داده شود.

۱۸۹

ملاحظات

دیگر

در مورد دسمت

آب خام انتقالی

۵دنهد

ی گرما:

• فلکه آب ترموستاتیکی را می توان برای تنظیم جریان آب در واکنش به دمای سرد کننده به
کار برد.

فلکه انسداد باتری خور معمولا بسته ای را می توان برای مسدود کردن جریان آب هنگام کار
نکردن دستگاه به کار برد (نیروی باتری نباید برای بسته نگه داشتن فلکه به کار رود).

منابع محتمل برای سمت آب خام انتقال دهنده ی گرما شامل ذخیره های شهری ،رودخانه ها،
دریاچه ها ،چاه ها ،برج های سرد کننده و دیگر موارد می شوند.
کاربرد برج های سرد کننده ،پشتیبانی طراحی و نصب گسترده ای از تامین کنندگان دستگاه و
مهندسین مشاور می طلبد.
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گرماک سوار بر تخته

شکل  .۶۶سرد کننده ی انتقال دهنده ی گرمای سوار بر دستگاه

انتخاب انتقالی

دهند ۵

ی گرمایی برای

دسرد کننده گی

دستگاه مولد پروانه گی رادیاتور را از

دستگاه حذف

میی

کند .لذا

فضای دستگاه نیز به سیستم تهویه ی قدرتمندی برای رفع گرما و فراهم کردن هوای احتراق برای موتور نیاز دارد .به
منظور دسترسی به جزئیات بیشتر ،به بخشی  ۵-۶همین راهنما در صفحه ی  ۲۲۸مراجعه شود.
انتقال دهنده های گرما به گونه ای

طراحی شده اند تا با ذخیره ی سرد کننده ای از آب تمیز در دمایی مشخص

کار کنند .کیفیت آب خام باید در زمان مشخص کردن انتقال دهنده ی گرما در نظر گرفته شود ،چرا که ممکن است
ناخالصی ها منجر به فرسایش مواد و کم شدن عمر آن ها بیانجامد .ممکن است به انتقال دهنده ی گرمایی ساخته شده از
مواد کیفیت بالا نیاز باشد.

 ۶-۳-۵-۲-۱محاسبات ) (Calculations

گرما به سرد کننده وجود داشته باشد.
HR

پیچ =RWR
در حالی که:

 = RWRآب خام لازم ،بر حسب گالن بر دقیقه (لیتر بر دقیقه)
 = HRپس زدن گرما به سرد کننده ،بر حسب  BTUبر دقیقه (کیلو ژول بر دقیقه)

))F
 = ATافزایش دمای آب در طول هسته ی سرد کنندهC " ،
)
"/Jn
K4 o
)retl
il/Cl
8 /a
UTB
g
 = Cگرمای مشخصی آب* /F ،
به عنوان مثال ،فرضی کنید برگه اطلاعات دستگاه مولد اشاره دارد که دستگاه  15340 BTUبر دقیقه

چنین فرض کنید که آب خام در رودخانه ای در نزدیکی ریخته می شود ،و قوانین محلی ریخته شدن آب با دمای  ۹۵درجه
فارنهایت  (۳۵دره سانتی گراد) را ممنوع کرده است .جریان ذخیره ی آب خام مورد نیاز توسط فرمول زیر تعیین می شود:
پیمم 15,340 /BTU
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به یاد داشته باشید که انتقال دهنده های گرما محدودیت حداقلی جریان دارند (که در برگه اطلاعات دستگاه مولد
لیست شده است) .این الزامات باید جدی گرفته شوند ،حتی اگر محاسبات بالا نشان دهد که جریان پایین تر نیز کافی است.

 ۶-۳-۶سیستم های خنک سازی تعبیه شده غیر کارخانه ای
)(Non-Factory Supplied Cooling Systems
در سیستم های خنک سازی تعبیه شده غیر کارخانه ای عوامل طراحی متعددی جهت ارزیابی وجود دارند که در
سیستم های تعبیه شده در کارخانه برطرف شده اند .بعضی از این عوامل عبارتند از:
•

نوع سیستم مورد استفاده

•

خنک سازی سوخت

•

تخلیه ی گاز سیستم ،تهویه و ...

• نصب خنک سازی راه دور بیاد سیستم تهویه اتاق دستگاه مولد متناسبی داشته باشد.
سیستم های راه دور معمولا در زمانی استفاده می شوند که رساندن هوای تهویه کافی به سیستم رادیاتور سوار
شده بر دستگاه عملی نیست .سیستم های خنک سازی راه دور نیاز به تهویه دستگاه مولد را رفع نمی کنند ،بلکه

ممکن است آن را کاهش دهند .دستگاه مولد هنوز به محیط اطراف خود گرما ساطع می کند ،و این گرما باید به
بیرون رانده شود .برای جزئیات بیشتر به بخشی  ۵-۶این راهنما در صفحه ی  ۲۳۸مراجعه شود.
خصوصیات سیستم های خنک سازی راه دور عبارتند از:
•

قابلیت رساندن هوای دارای دمای محیط به هسته ای رادیاتور

• انعطاف پذیری در طرح محلی کار
• قابلیت خدمات رسانی بهبود یافته ،نسبت به نصب

 ۶-۳-۶-۱تعیین استراتژی خنک سازی راه دور برای استفاده
)(Determining the Remote Cooling Strategy to USe

دهنده های گرما را می توان برای سرد کردن از راه دور دستگاه مولد به کار برد.
همان گونه که در برگه اطلاعات دستگاه مولد نشان داده شده است ،تصمیم بر نوع سیستم مورد استفاده اغلب
توسط محدودیت های راسی اصطکاک و ایستای پمپ موتور سرد کنند مشخصی می شود .برای مثال های بیشتر به شکلی

۱ ۹۲
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 که نشانگر حداکثر راسی اصطکاک سردIDEXX  برگه ی مشخصات دستگاه مولد.۸۶ شکل
.کننده است

۱۹۳

رادیاتور های راه دور به دلیل عدم احتیاج به جریان آب خام ممتدی که انتقال دهنده های گرما به آن نیاز دارند
گزینه ی بهتری محسوب می شوند .با این وجود ،رادیاتور های راه دور معمولا به خاطر اینکه برای دسترسی به جریان آب
تازه ی ممتد باید خیلی از دستگاه مولد فاصله بگیرند گزینه ای غیر عملی محسوب می شوند .این امر اغلب منجر به نقضی
محدودیت راسی اصطکاک و/یا ایستای پمپ خنک سازی موتور می شود.
اگر نصب یک رادیاتور راه دور محدودیت های راسی اصطکاک و/یا ایستای پمپ خنک سازی موتور را نقضی کند،

می توان یک انتقال دهنده ی گرما نصب کرد .در خاطر داشته باشید که انتقال دهنده ی گرما به ذخیره ی آب خام ممتدی
نیاز دارد که الزامات جریان ،دما و فشار آن را رفع کند .انتقال دهنده ی گرما باید در مکانی نصب شود که همزمان
محدودیت های راسی پمپ سرد کننده ی موتور را رفع کرده و الزامات اب خام خود انتقال دهنده ی گرما را نیز برطرف
سازد .به بخشی  ۲-۵-۳-۶در صفحه ی  ۱۸۹و بخشی  ۵-۶-۳-۶در صفحه ی  ۲۰۳مراجعه شود.

 ۶-۳-۶-۱-۱تعیین راسی ایستا در پمپ خنک سازی موتور
)(Determining the Static Head on the Engine Coolant Pump
"راسی ایستا" به فشار ایستای پمپ خنک سازی موتور که از ارتفاع سیستم خنک سازی راه دور نشات می گیرد
اطلاق می شود .راسی ایستا همان تفاوت در ارتفاع بین بالاترین نقطه در سیستم خنک سازی و خط مرکزی میل لنگ موتور
است .به مثالی ارائه شده در شکلی  ۶۹صفحه ی  ۱۹۷مراجعه شود .فاصله ی عمودی برای برگه ی اطلاعات دستگاه مولد

 ،XXFDکه در شکل  ۶۷صفحه ی  ۱۹۳نشان داده شده است ،باید کمتر یا برابر با  ۶۰فوت  (۱۸٫۳متر) باشد.

 ۶-۳-۶-۱-۲تعیین راسی اصطکاک خارجی موتور در پمپ خنک سازی موتور
(Determining the Friction Head External to the Engine on the Engine Coolant
)Pump
راس اصطکاک خارجی موتور به کاهش فشار پیش آمده در لوله کشی خنک سازی ،فلکه ها ،هسته ی رادیاتور،
انتقال دهنده ی گرما ،یا هر ابزار سیستم خنک سازی دیگری که در خارج از موتور نصب شده اطلاق می شود .می توان
مقدار تقریبی این مساله را با محاسبات به دست اورد .این محاسبات شامل تعیین کاهش های فشار نشات گرفته از هر عاملی

انفرادی در سیستم ،و سپس اضافه کردن تمامی کاهش های فشار به منظور به دست آوردن راس اصطکاک کلی است.
 .۱کاهش فشار در رادیاتور یا انتقال دهنده گرما را از طریق مراجعه به اطلاعات سازنده تعیین کنید .به عنوان

)
)aPKi
3.0S
مثال ،فرض کنید قرار است رادیاتور راه دوری نصب شود ،و کاهش فشار در رادیاتور 1 1.5D

در جریان  /9.14 L)198 gpmبر دقیقه) است.
۱۹ ۶

طول کلی تمامی لوله های خنک سازی صاف در سیستم را به دست آورید .به عنوان مثال ،فرض کنید که
لوله های صاف به قطر  ۳اینچ  (80میلی متر) ۸۰ ،فوت  (۲۴۴متر) طول دارند.
 .طولی تخمین زده ی متناظر با تمامی قطعات و فلکه ها را با استفاده از جدولی  ۱۶در صفحه ی  ۱۹۶به دست

آورده و به طول کل لوله های صاف اضافه کنید .به عنوان مثال ،فرض کنید که سه زانویی بلند ،دو سوئیچ
فلکه برای ایزوله سازی رادیاتور به منظور سرویس دهی موتور و یک انشعاب  Tشکل برای اتصال خطوط پر
کننده/جبران وجود دارد.

جدول  .۵۱طول های متناظر مثال

ل ] 622
, (ftطول متناظر
(m

قطعه

)385.2ft
= 15.6 ft (3*1.6m=4.8m
)281.7ft=3.4
:2( 0.5 m=1.0 m
)5.2ft
(1.6 m
)80ft
(24.4 m
)104.2ft
(31.8m

 ۳زانویی بلند

 ۲سوئیچ فلکه
تی (( )Tمسیر مستقیم)

لوله ی مستقیم  ۸۰فوتی (  :ر  ۲۹متری)
کلی طولی متناظر لوله

 .کاهش فشار را در جریان داده شده ای که بر حسب واحد طول لوله برای قطر لوله های سطحی استفاده شده
در سیستم است را بیابید .در این مثال لوله ی سطحی  ۳اینچی  (۸۰میلی متری) استفاده شده است .با توجه

به شکل  ۷۱در صفحه ی  ،۰۰۲لوله ی  ۳اینچی  (۸۰میلی متری) کاهش فشار حدودی  4.0 DSiدر هر
 ۱۰۰فوت لوله  28 (KPaدر هر  ۳۰متر) را در میزان جریان خنک سازی  ۱۹۶گالن بر دقیقه  (741.9لیتر
بر دقیقه) به بار می آورد .همان گونه که در شکل  ۷۰صفحه ی  ۱۹۹نشان داده شده است ،میزان جریان
خنک سازی لازم را از برگه اطلاعات دستگاه مولد به دست آورید.
 .کاهش فشار در لوله کشی را به طریق زیر محاسبه کنید:

( = 297 hpثابت)
 = ()1042ftکه
= 44
42 PS
= )PTTT

 = 31.8کاهعهنشنلی فشا،را لهوله
.
ty TTY1
30
L
mm
C
-

-

-

= کاهش

-

۶

ففششاا،ر للهو له

راسی اصطکاک کلی برابر با جمع کاهش فشار رادیاتور و لوله کشی است .به عنوان مثال:

 = 29.7KPa+10.3KPa=40kPaراسی اصطکاک یا  =isp7.5=isp5.1+isp2.4راسی اصطکاک

ح ۱۹

مقادیر محاسبه شده را با حداکثر راسی اصطکاک خنک سازی بیرونی موتور که در لیست برگه اطلاعات دستگاه
مولد قرار دارد مقایسه کنید .اگر مقدار محاسبه شده از حداکثر تجاوز کند ،به تنظیم کردن نیاز است ،و این تنظیمها ممکن
است شامل موارد زیر باشد:

• جا به جایی دستگاه مولد و یا رادیاتور انتقال دهنده ی گرما برای کاهش فاصله ی بین آن ها
•

استفاده از لوله های خنک سازی با قطر بیشتر

•

طراحی دوباره ی سیستم برای استفاده از پیچ های لوله ی کمتر

•

نصب پمپ خنک سازی یدکی

برای مثال  DFXXبرگه ی اطلاعات دستگاه مولد نشان داده شده در شکل  ۶۸صفحه ی  ،۵۸۱حداکثر
اصطکاک راسی خنک کننده گی خارجی به موتور برابر با  (9.86 )aPk 10 pSiاست .از آنجایی که مقدار محاسبه شده
کمتر از حداکثر مجاز است ،طراحی سیستم باید مورد قبول واقع شود .در هنگام نصب سیستم ،این مساله باید به صورت

عملی آزمایش و تایید شود .برای دسترسی به سنجش سیستم گزارش های کاربرد مهندسی ( )SBEAبه پخش کننده ی
سیستمهای کامینز واقع در محلی خود مراجعه کنید.

جدول  .۶۱طول های متناظر قطعات لوله بر حسب فوت (متر)
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هکلف زیاب،یورک
لاماک
هکلف ی هیزواابز
،یا لام؛اهککلف
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 ۶-۳-۶-۲موارد الزامی کلی برای تمامی سیستم های خنک سازی تعبیه شده غیر کارخانه ای
)( General Requirements for All Non-Factory Supplied CoolingSystems

بدون در نظر گرفتن نوع سیستم نصب شده در محل مولد برای خنک کردن دستگاه ،لازمه ها و توصیه های زیر

صدق می کنند .اولین لازمه ی طرح ،محدود کردن دمای خروجی خنک کننده به "حداکثر دمای مخزن بالا" است ،به
میزانی که در برگه اطلاعات دستگاه مولد آمده است .مقادیر "خروج گرما به سرد کننده" و "میزان جریان خنک کننده" نیز
در برگه ی اطلاعات دستگاه مولد لیست شده اند ،و تمامی این اطلاعات برای مشخص کردن رادیاتور یا انتقال دهنده ی
گرمای مناسب ضروری است.

• سیستم باید به گونه ای طراحی شود که دمای خروجی خنک کننده ی موتور را به "حداکثر دمای مخزن بالا" در
برگه ی اطلاعات دستگاه مولد محدود کند.

• سیستم های خنک سازی ثانوی دما پایین ( )ATLباید لازمه های لیست شده در برگه اطلاعات دستگاه مولد را

در مورد مدارهای خنک سازی ثانوی برآورده کنند.
•

راسی سرد کننده ی مثبتی همیشه باید روی پمپ سرد کننده ی موتور قرار داشته باشد .فشار منفی می تواند منجر
به فرورفتگی و از کار افتادن دستگاه شوند.

•

بارهای الکتریکی مربوط به پروانه ای رادیاتور راه دور ،پمپ های خنک کننده ،و دیگر وسایل جانبی را به کلی لازمه
ی بار دستگاه مولد اضافه کنید.

• سیستم را برای گنجایش  ۱۱۵٪خنک سازی طراحی کنید تا از افت سیستم جلوگیری کند .در صورتی که دستگاه
طبق روش ها و تعداد دفعات توصیه شده توسط سازنده تمیز شود ،همیشه گنجایش  ۱۰۰درصدی در اختیار است.
این مساله برای دستگاه های مولدی که در مکان های پر گرد و غبار و کثیف نصب شده اند از اهمیت بالایی
برخوردار است.

\۱۹/
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)میزان جریان خنک کننده (لیتر بر دقیقه
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جریان خنک کننده  -گالون آیالات متحده بر دقیقه (لیتر بر دقیقه)
شکل  .۱۷کاهش فشار اصطکاکی در هر اینچ (میلی متر) قطر لوله ها
)
(System
gn
Connections
ibm
and
 ۶-۳-۶-۳اتصالات و لوله کشی سیستم ulP
لوله کشی صحیح مجموعه ی خنک سازی راه دور به موتور بسیار حیاتی است .خنک کننده باید قادر باشد در طول

تمامی ابزارهای رادیاتور انتقال دهنده ی گرما که در بیرون پوشش موتور قرار دارند آزادانه جریان داشته باشد .اصطکاک یا
مقاومت ایجاد شده توسط این جریان بسیار مهم است چرا که عملکرد پمپ خنک سازی موتور و جریان سرد کننده در طول
پوششی موتور را ضعیف می کند .برگه اطلاعات دستگاه مولد نشانگر جریان سرد کننده ی موتور در دو محدوده ی خارجی
جداگانه است .این اطلاعات برای نشان دادن رابطه ی بین جریان سرد کننده و محدوده ی خارجی برای طراح سیستم ارائه
شده است و بعضی حدس و گمان ها را در طول روند طراحی حذف می کند .الزامات پایین در طرح صدق می کنند:

نباید از مقادیر حداکثری مجاز برای راسی ایستا و اصطکاک تجاوز شود .به بخشی  ۱-۶-۳-۶مراجعه شود.
•

لوله کشی سرد کننده که در خارج موتور قرار دارد باید برابر یا بزرگ تر از قطر اتصالات ورودی و خروجی موتور
باشد.

• لوله کشی و اتصالات سرد کننده ی خارجی باید قبل از اتصال به دستگاه مولد تمیز شوند.
•

باید تدارکاتی برای افزایش گرمایشی لوله ها مجراهای سرد کننده ترتیب داده شود.

•

خطوط سرد کننده باید از لوله های طرح  ۴۰یا مجراهای استیلی سختی باشند که درست طراحی شده اند (به جز

الزامات اتصال که جزئیات آن در زیر آمده است).
•

اتصالات بین دستگاه مولد و سیستم راه دور باید به گونه ای طراحی شده باشند که با فشارها و دماهای سرد کننده
سازگار باشند.

• اتصال باید همچنین در برابر لرزش به وجود آمده به خاطر کارکرد موتور و حرکات در طول روشن و خاموش شدن
تاب بیاورند .باید از اتصالات استیلی ضد زنگ قابل انعطاف یا شلنگ های دو گیره ای استفاده کرد.

• در صورت استفاده ،شلنگ اتصال باید با  SAE J20R1یا مشابه آن مطابقت داشته و برای فشار انفجاری حداقل
 )815 )aPK 75 psiو دمای  )-04 " )C -40 "Fدرجه بندی شده باشد .قابلیت فشار انفجاری 100psi
 )196 (KPaبرای کاربرد رادیاتور بالای سر توصیه می شود.
• شلنگ اتصال در سمت مکشی پمپ سرد کننده ی موتور باید در برابر افت مقاوم باشد .شلنگ SAE J20R1

این شرط را در موتورهای دیزل کارهای سنگین برآورده می سازد.
• اتصالات شلنگ سرد کننده باید توسط پیچ های  Tشکل یا گیره های پیچی دائمی محکم شوند .گیره های نوع
پیچی کرمی قابل قبول نیستند .اگر ماجراهای استیلی سفت مورد استفاده قرار می گیرند ،باید از نوع رشته ای باشند.

)(Remote
 ۶-۳-۶-۴رادیاتور راه دور rotaidaR
استفاده از رادیاتور راه دور برای سرد کردن دستگاه مولد به طراحی دقیق نیاز دارد .به شکل  ۷۲در صفحه ی ۲۰۲
برای دیدن مثالی در مورد سیستمی با رادیاتور سوار شده به صورت عمودی ،و به شکل  ۷۳در صفحه ی  ۲۰۳برای دیدن

بسیار گرم تر از گزارش های دمای محلی باشند ،و این مساله باید در نظر گرفته شود .دمای هوای هسته ای رادیاتور اغلب
با دمای هوای محیط تفاوت دارد( .به بخشی  ۸-۳-۶در صفحه ی  ۲۱۲مراجعه شود).
مسیر بادهای موجود نیز باید در نظر گرفته شود .ممکن است دیوارهای بادی برای جلوگیری از قرار گرفتن باد در
مسیر مخالف جریان هوای پروانه ی سرد کننده لازم باشند .در نصب های بالای سقف ،باد می تواند به خاطر سازه های
همسایه بسیار قوی و غیر قابل پیش بینی باشد.

بیشتر بین پره ها به ذرات شن و گرد و غبار ریز اجازه می دهد بدون گیر کردن از درون هسته رد شوند.
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رادیاتور راه دور دنیا

پروانه ک

را
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خط تهویه

تهویه

خط خنک سازک
داع به رادیاتور

می

---

= مر

ورودک هقواک تهویه

در

کمتر

۸

هقواک داع

نقاهیر دروازه
یا تویی براک
ایزوله نسبتازگی
موتور در زمان

ای

دفتر 9یلادلی

نقولفگی SAE J20R1

بازگشت

سرد

کننده

یا موتور

خط پر کردن/

ان
:H:k_..

دریاچه گ ،تخلیه
در پایین ترین
نقطه گ ،سیسیتم

یا معادل آن با گیره هقای
بیج  Tیا چرخشهای دائمی
در تمامی نقاط اتصال،

* -خط تهویه نباید هقیچ گونه فرو رفتگی یا پیچی داشته باشد که خنک کننده را جمع کند و از تهویه هقوا
هنگامیر شدن موتور توسط خنک کننده جلوگیری کند.
** -خطیر کردن/جیران باید به طور مستقیم به پایین ترین نقطه یک سیستم لوله کشی کشیده شود تا

بتوان سیستم را از پایین به بالا پر کرد و هقوا در آن گیر نکند.
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|

موتور کنار هکتار (سایدبای ساید) /
مخزن یدکی

رادیاتور هقاگ یسی از خنک سازیک دمای پایین

\ EE/\IP
E

جهت

:

بیبیسی

==

===

بحرانجتایی

=====

رادیاتور موتور

اتصالات مجرا
اختر9جتایی

رادیاتور LTA

)
(Remote
regHeat
 ۶-۳-۶-۵انتقال دهنده ی گرمای راه دور nahcxE
ممکن است انتقال دهنده ی گرمای راه دوری به عنوان جایگزینی برای نصب رادیاتور راه دور مورد استفاده واقع

شود .جزئیات و الزامات آن همان موارد مربوط به انتقال دهنده گرمای سوار بر دستگاه است .به بخش  ۲-۵-۳-۶در
صفحه ی  ۱۸۹مراجعه شود.

)
(Dual
sHeat
me
Exchanger
 ۶-۳-۶-۵-۱سیستم های انتقال گرمایی دوگانه tsyS
سیستمهای انتقال گرمای دوگانه (شکلی  ۷۴در صفحه ی  ۲۰۴را ببینید) تنها در زمانی توصیه می شود که ایزوله

موتور تخطی شده است .طراحی و به کارگیری این سیستم ها مشکل است ،خصوصا اگر رادیاتوری برای سرد کردن آب خام

و به احتمال زیاد انتقال دهنده ی گرمای نصب شده در کارخانه مناسب نخواهد بود.
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داریوش فشار خنک کننده ی انتقال گرمای داع
اصه

رادیاتور راه دور

به سمت انتقال گرماک ثانوک

(خنک کننده یک ثانوک)

بیمبابت انستیمت

سیار

انتقال گرمای ثانوی

شیر دروازه اک
یا تویی براک
ایزوله سازگی
موتور جت است
تعریفلی

نقه لفگی  SAEJ20R1یا
معادل آن با گیره هقای پیچ T
بازگشت

دریچه یک تخلیه در

خنک کننده به موتور

پایین ترین نقطه که سیستم

یا چرخشهای دائمی در
تمامی نقاط اتصال،

)
(Deaerating
stnem
Tank
 ۶-۳-۶-۶الزامات مخزن تخلیه هوا eriuqeR
هوای حبابی در سرد کننده میتواند مشکلات جدی ای را ایجاد کند:

• هوا فرسایش مسیرهای آب را تسریع می کند و این امر منجر به انتقال گرما و مشکلات جریانی
داخلی می شود .این مشکلات احتمالی خراشیدگی خط انداز ،ساییدگی حلقه ،و ترک خوردن راسی
سیلندر را بالا می برد.
•

هوای داخلی سیستم مقدار گرمای انتقال یافته به سرد کننده را کاهش می دهد.

ه

هوا در زمان گرم شدن بیشتر از گنجایش سرد کننده بسط پیدا می کند و ممکن است باعث قطع
شدن سرد کننده از سیستم شود.

• در شرایط وخیم ممکن است هوا منجر به قطع شدن پمپ اصلی سرد کننده شده و آسیب های
شدیدی برای موتور به بار آورد.

سیستم خنک سازی شامل موارد زیر می شوند:
•

تهویه ی نامناسب

• تلاطم در مخزن تخلیه ی هوا
•

درزگیرهای خراب

•
(O

شیر پمپ سرد کننده ی دارای نقصی
روکش انژکتور نشت کرده

•

سیستم باید در عرض  ۲۵دقیقه کار کردن پس از پر شدن سیستم خود را عاری از هوای حبابی
کند.

سیستم های سرد کننده تخلیه هوای مثبت از مخزنی پلمب شده جهت فراهم سازی فضایی برای تخلیه ی سرد
کننده استفاده می کند .برای دستیابی به اطلاعات در مورد این که کدام دستگاه های مولد به سیستم تخلیه ی مثبت نیاز
دارند به پخش کننده ی دستگاه های کامینز مراجعه کنید تا به اطلاعیه های کاربرد مهندسی مناسب دسترسی پیدا کنید.
مخزن های تخلیه کننده برای خالی کردن هوای حبابی از سیستم به کار می روند .این مخزن ها از طریق بردن

قسمتی از جریان سرد کننده ی کلی به فضایی نسبتا بدون تلاطم که در آن هوا از خنک کننده جدا می شود عمل می کنند.
سپس خنک کننده ی این فضا به سیستم باز می گردد تا جای خنک کننده برده شده را بگیرد.

در مواردی که یک رادیاتور جریان پائین نصب شده است ،استفاده از مخزن تخلیه هوای داخلی ای (که عموما
مخزن بالایی اطلاق می شود) شبیه به شکلی  ۷۵در صفحه ی  ۲۰۶و شکلی  ۷۶در صفحه ی  ۲۰۷معمولی است.

نصب ها می توانند از یک مخزن تخلیه هوای غیر داخلی (که معمولا به آن مخزن یدکی اطلاق می شود) استفاده
کنند تا خنک کننده را تخلیه کنند .در شکل  ۷۷صفحه ی  ۲۰۷سیستم مخن تخلیه هوای غیر داخلی ای به تصویر کشیده
شده است.

•

مخزن تخلیه هوا باید به درپوش پر شدن افشار ،ابزاری جهات پر کردن تا بالاترین نقطه و سوئیچ خاموشی سطح
خنک کننده (برای موتور های  ۹لیتری و بالاتر) مجهز باشد .سوئیچ خاموشی سطح پایین خنک کننده در زمانی که

سیستم خنک کننده فشار سیستم را از دست دهد به کاهش یافتن آسیب ها کمک می کند.
• گنجایش مخزن باید حداقل  ۱۷٪حجم کل سرد کننده در سیستم باشد.
•

مخزن تخلیه هوا باید شیشه شفافی داشته باشد تا سطح خنک کننده ی سیستم را نشان دهد.
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سوراح تعاویه قرار گرفته دقیقا

داریوش رادیاتور

در باللاک باریکه یک پر کردن

باریکه کیر کردن

بکرامی امرای

مخزن بالا  -مجراک تهویه
ناحیه یک تخلیه هقوا

اتصال خط تهویه یک موتور

f

گسس
اتصال خط پر کردن سا
(به سمت پایین)

-

گ-L-

اتصال ورودک
سرد کننده

صفحه کراسری ماجرا

که سه
ماجراهقا کسبرد کننده

پره هقا کسبرد کننده
-م

شکل  .۵۷پیکر بندی مخزن تخلیه هوای داخلی معمول
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اما

داریویش رادیاتور

gggارتجی = oگتمرکزیکی.
sl

اتصال یراکی خط تعهویه

 1/2تا  1/4اینچ از والالایی مخزن

(بالالایکا سعطح ختک کتقاده)

مخزات یعه میزات
کافی یزرگی
اسعت تا قیروک

کشیفتری به پایین

قاحیع یکی

کافیی را عللاویح
ایرانی سعاط

تخلیه هقو

|

ویرودگاه یعهرد کتقدم

(زیر صداگیر)
اتصال یراکی
خطیر کردن

صداگیر مستحکم ،گرداگرد آن درز گیری شده است

شکل  .۶۷پیکر بندی مخزن تخلیه هوای داخلی معمول (هسته ی رادیاتور حذف شده است)
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مجرای جریان دریوس فیتیلیگ تا
خط تهویه

بار *

E

و
A

رادیاتور یا خنک کننده یک راه دور
خط تامین

||| |

خط تهویه

 Aمخزن یدکی به اندازه ای که بتواند گنجایش نیروی کششی به پایین توصیه شده را فراهم کند.
 Bفضای انبساط که توسط عمقی گسترش خطا به سوراخ تهویه ی مخزن در نزدیکی بالای مخزن
اندازه گیری می شود.
 Cخط بازگشت مخزن برای ایجاد راس مثبت جهت مکش یمب .هیچ گونه لوله یا امکانات جانبی
دیگری نباید به این خط متصل شوند.

شکل  .۷۷سیستم رادیاتور راه دور مجهز به مخزن غیر داخلی تخلیه ی هوا

)
(Drawdown
noisand
 ۶-۳-۶-۶-۱پایین رفتن سطح آب و افزایشی napxE
گنجایش مخزن تخلیه هوا باید حداقل  ۱۷٪حجم کلی سرد کننده در سیستم باشد .این امر گنجایش پایین رفتن

سطح آب  ۱۱٪را علاوه بر  ۶٪برای افزایش دما ایجاد می کند .گنجایش پایین رفتن سطح آب مقدار خنک کننده ای است
که ممکن است قبل از کشیده شدن هوا به پمپ سرد کننده ی موتور از

هسیستم

خارج شود.

سیستم باید به گونه ای طراحی شده باشد که در صورت پر شدن کاملی از سرما ،حداقل  ۶٪ظرفیت اضافی برای
افزایش گرما وجود داشته باشد .این حجم اضافی توسط مکان صحیح باریکه ی پر کردن معین می شود .به "فضای

افزایش " در شکل  ۷۵صفحه ی  ۲۰۶مراجعه کنید .انتهای باریکه ی پر کردن بالای سطح سرد کننده را در طول پر شدن
سرما تعیین می کند .فضای بین سمت زیر سقف مخزن و پایین باریکه ی پر کردن حجم در دسترسی برای انبساط سرد
کننده است .سوراخی در باریکه ی پر کردن در هنگام انبساط خنک کننده مسیری را برای خروج بخار از درپوش فشار ایجاد
می کند .بدون ان سوراخ ،خنک کننده تا باریکه ی پر کردن انبساط پیدا کرده و از درپوش رادیاتور خارج می شود.
•

باریکه ی پر کردن باید سوراخی به قطر حداقل  ۰٫۱۲۵اینچ  (۳میلی متر) در یک طرف داشته باشد که تا حد
ممکن در نزدیکی بالای مخزن قرار داشته باشد.

 ۶-۳-۶-۶-۲تهویه ()gnitneV

•
O

•
O

تهویه هوا از موتور در حال پر شدن
تخلیه ممتد هوا در طول کار دستگاه مولد
پوشش سرد کننده ی موتور و هر نقطه ی بالایی در لوله کشی سیستم باید به سمت مخزن تخلیه هوا تهویه شود.
در طرح نصب دستگاه مولد باید با متخصصین در مورد مکان های تهویه پوششی دسرد کننده و اندازه های اتصالات
مشورت شود.

•

خطوط تهویه هوا باید به مخزن تخلیه هوایی در بالای سطح خنک کننده وصل باشند.

•

خطوط باید به صورت ممتد به صورت عمودی به مخزن تخلیه هوا کشیده شوند .پیچشی و فرو رفتگی منجر به گیر
کردن هوا شده و قابل قبول نیست.

•

خطوط نباید در هیچ جای مسیر خود فشرده یا منقبضی شوند.

•

در سیستم هایی که به خطوط تهویه چندگانه احتیاج دارند ،این خطوط نباید به یکدیگر وصل شوند .برای هر خط
باید نقاط اتصالی جداگانه ای تعبیه شود.

•

اگر فلکه های تهویه که عمل تهویه به جو را انجام می دهند مورد استفاده قرار گیرند ،گنجایش پایین رفتن سطح

آب باید از  ۱۱٪به ( ۱۴٪گنجایشی کلی مخزن از  ۱۷٪به  )٪۰۲افزایش پیدا کند.

•

برای اندازه ی خط تهویه ای که در طرح نصب دستگاه مولد مشخص نشده ،توصیه می شود برای خطوط تهویه

"  ).52استفاده شود.
(ID
-D
6.35mm
بلندتر از  ۱۲فوت  (۳٫۷متر) از شلنگ شماره I ۴
فلکه های تهویه که عمل تهویه به جو را انجام می دهند گاهی در کاربردهایی مورد استفاده قرار می گیرند که

کشیدن کل خط تهویه به صورت عمودی به مخزن تخلیه هوا مشکل است .گنجایش پایین رفتن سطح آب باید در زمانی
که اینگونه فلکه ها استفاده می شوند افزایش پیدا کند ،چرا که فلکه ها مقداری از خنک کننده را در طول کار از دست می
دهند.

 ۶-۳-۶-۶-۳پر کردن ()gnilliF
پر کردن صحیح برای کمک به جلوگیری از گیر کردن هوا ضروری است .نصب یک خط پر کردن به سیستم این
امکان را می دهد تا از پایین به بالا پر شود ،و به کاهش ریسک حباب سازی هوا در طول پر شدن سیستم کمک می کند.

• سیستم باید قادر باشد  ۹۰٪ظرفیت را با سرعت حداقل  (20 5 gpmلیتر بر دقیقه) در مرحله ی اول پر کند ،و
سپس به  ۱۰۰٪برساند.
•

سیستم باید به خط پر کننده ای مجهز باشد که:
•

خط مستقیما از ته مخزن تخلیه هوا به بخشی مستقیم لوله کشی ورودی پمپ سرد کننده
ی موتور در نزدیکی موتور وصل شود.

•

خط باید از لوله ی ورودی موتور تا مخزن تخلیه هوا به صورت ممتدا به بالا کشیده شود.

•

خط های دیگر نباید به خط پر کردن متصل باشند.

موتورهایی که سرعت جریان خنک کننده ای کمتر از  ۲۰۰گالن بر دقیقه  (۷۵۷لیتر بر دقیقه) دارند معمولا از

) استفاده می کنند .موتورهایی با سرعت جریان بیشتر از  ۲۰۰گالن
)mID
اتصالی به میزان تقریبی  0.75بر حسب m91I

بر دقیقه  (757لیتر بر دقیقه) از خطوطی  ۱تا  ۱.۵بر حسب  (25 IDتا  38میلی متر) استفاده می کنند .این مقادیر فقط به
عنوان راهنماهایی کلی داده شده اند .توانایی نصب در پر کردن زمان های داده شده در بالا سنجیده شود .اگر خط به صورت
نادرست اندازه گیری یا کشیده شود ،سیستم به طور کامل پر نمی شود .جریان برعکسی در خط ممکن است منجر به لبریز
شدن مخزن تخلیه هوا شود.

)(System
 ۶-۳-۶-۷نظافت سیستم ssenilnaelC
هر گونه مادهای خارجی در سیستم عملکرد خنک سازی را تضعیف کرده و ممکن است به آسیب شدید دستگاه
مولد منجر شود.
• لوله کشی و اتصالات خارجی خنک کننده باید قبل از وصل شدن به دستگاه مولد تمیز شوند.

)(Fuel
 ۶-۳-۶-۸خنک سازی سوخت gnilooC
خیلی از دستگاه های مولد به استفاده از سیستم خنک کننده ی سوخت برای حفظ دمای الزامی ورودی سوخت نیاز

دارند .برای تعیین این که به خنک کننده ی سوخت نیاز دارید ،یا اینکه از الزامات طرح که انتخاب خنک کننده را آسان می
سازند آگاه شوید به برگه اطلاعات دستگاه مولد مراجعه کنید .در صورت لزوم ،خنک کننده سوخت باید در طرح سیستم
خنک سازی جا داده شود ،و سیستم را پیچیده تر می کند .اغلب لوله کشی سوخت به محل خنک سازی راه دور غیر عملی
یا خلاف مقررات است .دو راه حلی برای بر طرف کردن الزامات خنک سازی سوخت عبارتند از:
• اضافه کردن رادیاتور سرد کننده سوخت و پروانه در فضای دستگاه مولد و محاسبه خروج گرما از طرح تهویه اتاقی

• استفاده از خنک کننده سوخت انتقال گرما با رادیاتور راه دور یا منبع آب جداگانه برای سمت خنک کننده

)
(Interconnection
smeOf
t
Cooling
 ۶-۳-۶-۹پیوند سیستم های سرد کننده syS
برای نقاط نصبی که از دستگاه های مولد متعددی استفاده می کنند ،به اشتراک گذاشتن سیستم سرد کننده

"مرکزی" بین بیش از یک دستگاه قابل قبول نیست.
* هر دستگاه مولد باید سیستم سرد کننده ی کاملی مخصوصی خود را داشته باشد .چندین دستگاه مولد را به یک
سیستم خنک سازی مشترک انشعاب ندهید.

 ۶-۳-۷خنک کننده ) (Coolant
• باید از ترکیب اتیلین گلیکول یا پروپلین گلیکول و آب با کیفیت برای خنک سازی صحیح و محافظت از
انجماد/جوش استفاده شود.
• مکمل های خنک کننده اضافی برای موتورهایی که به خط انداز سیلندر مجهز هستند الزامی است.
دستگاه

های مولد نباید با آب تصفیه

نشده

دسرد

شوند ،چرا

که

این امر به پوسیدگی ،سوراخ شدگی،

ردسوب

املاح،

و

خنک سازی نامناسب منجر می شود .باید ترکیب اتیلین گلیکول یا پروپلین گلیکول و آب با کیفیت مورد استفاده قرار گیرد.
برای الزامات آب با کیفیت و دیگر جزئیات خنک کننده ها ،آخرین نسخه ی اطلاعیه ی سرویسی "الزامات و نگه داری از
خنک کننده ی کامینز" ،شماره ی  ۳۶۶۶۱۳۲مراجعه کنید.
به جدولی  ۱۷در صفحه ی  ۲۱۱برای مقایسه ی نقطه انجماد و جوش چگالی های ترکیب های سرد کننده مختلف

مراجعه کنید .دقت داشته باشید که دماهای جوش با افزایش فشار سیستم افزایش پیدا می کنند .آب خالصی برای ارجاع در
این جدول گنجانده شده است .در زمان عملکرد یکسان سیستم سرد کننده ،ضد یخ پروپلین گلیکولی در مقایسه با ضد یخ
آتیلینی میزان سمی بودن کمتری دارد .با این وجود ،همان طور که در جدول  ۱۷صفحه ی  ۲۱۱نشان داده شده ،این ضد
یخ محافظت نسبتا کمتری در برابر انجامد/جوشی از خود نشان می دهد.

۲۱۰

جدول  .۷۱شاخصه های ترکیب های ضد یخ
(--------
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) (Coolant
 ۶-۳-۷-۱هیترهای سرد کننده Heaters
هیترهای سرد کننده ی موتوری که توسط ترموستات کنترل می شوند برای بهبود شروع به کار و پذیرش بار
استفاده می شوند .به شکلی  ۷۸در صفحه ی  ۲۱۲مراجعه شود .همان گونه که در شکل  ۷۸صفحه ی  ۲۱۲نشان داده شده،
فلکه ی ایزوله سازی هیتری را می توان نصب کرد تا در حین انجام عملیات نگه داری هیتر کلی سیستم سرد کننده خالی
نشود .اگر چنین فلکه ای نصب شود ،تنها برای ایزوله سازی هیتر در زمان نگه داری بسته می شود .فلکه باید در بقیه اوقات
باز باشد.
ممکن است مقررات محلی نصب هیترهای سرد کننده را برای دستگاه های مولد استفاده شده در کاربردهای

ضروری یا استندبای اجباری کنند .به عنوان مثال ،در ایالات متحده NFPA110 ،الزام می دارد که سرد کننده ی موتور
در سیستم های نیروی اضطراری سطح  ۱در حداقل دمای  (03 * )C 00 * Fحفظ شوند NFPA110 .نصب زنگ
هشدار دمای پایین موتور را نیز الزام می دارد.
• هیترهای سرد کننده باید در کاربردهای اضطراری/استندبای نصب شوند تا از شروع به کار متناسب موتور اطمینان
حاصل شود (در مناطق استوایی این مساله اختیاری است ،مگر این که توسط مقررات محلی اجباری شده باشد).
• نباید حلقه ای در مسیر شلنگ هیتر سرد کننده وجود داشته باشد ،و شلنگ باید به طور ممتد به صورت عمودی بالا
رود.

• اتصالات هیتر سرد کننده باید از جنسی سیلیکون با کیفیت یا شلنگ بافته شده باشد.
• هیتر سرد کننده باید در هنگام کار کردن دستگاه مولد غیر فعال باشد.

)
(Altitude
eru
and
t
Ambient
 ۶-۳-۸ارتفاع و دمای محیط arepmeT
ارتفاع و دمای محیط در تراکم هوای اطراف دستگاه مولد موثر است ،که خود بر عملکرد موتور ،دینام ،و سیستم سرد
کننده تاثیر می گذارد.

۲ ۱۲

• سیستم سرد کننده باید به گونه ای طراحی شود که با ارتفاع و دمای محیط منطقه ی نصب سازگار باشد.
تراکم هوا با افزایش ارتفاع کاهش پیدا می کند .این کاهش در تراکم ممکن است به مشکلاتی در دستیابی به
جریان هوای لازم منجر شود و سیستم را مجبور به درجه بندی دوباره کند.

در ارتفاعات بالا ،فشار جوی پایین دمای جوش سرد کننده را پایین می آورد .ممکن است درپوش فشاری با درجه
بندی بالاتر الزامی باشد .به شکل  ۷۹در صفحه ی  ۲۱۳برای دیدن نمونه ای از تاثیرات فشار سیستم  /ارتفاع بر آب مراجعه
شود .تاثیرات بر ترکیبات سرد کننده نیز به همین منوال می باشند.
سیستم باید قادر باشد خنک سازی کافی را در بار کامل ،حتی در شرایط بد جوی فراهم سازد .اگر یک سیستم خنک
سازی تعبیه شده در کارخانه نصب شده است ،باید تناسب این سیستم در ارتفاع و دمای محیطی محل کار تایید شود.
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شکل  .۹۷دمای جوش آب به عنوان عملکردی از فشار سیستم و ارتفاع
در ک تعریف دمای مجاور و مفهوم آن برای طرح و عملکرد سیستم سرد کننده مهم است .برای نصب باز یک دستگاه مولد
(یعنی در یک محفظه یا ساختمان نصب نشده است) که رادیاتوری تعبیه شده در کارخانه دارد ،دمای محیط ،میانگین دمای

اندازه گیری شده سه فوت دورتر از گوشه های انتهای مولد دستگاه (در  )54و سه فوت بالاتر از کف تعریف شده است.
برای دستگاه های محفظه دار یا نصب شده در ساختمان ،دمای محیط معمولا در ورودی هوا به محدوده اندازه گیری می
شود .دقت داشته باشد که جریان هوایی که از رادیاتور رد می شود ممکن است به طور چشمگیری از دمای محیط گرم تر

باشد .دمای هوا با جریان داشتن در اتاق و یا از پشت یا روبروی دستگاه (سمت دینام یا رادیاتور) گرم تر می شود .به همین
دلیل ،خیلی از رادیاتورهای تعبیه شده در کارخانه برای دمای هوا به هسته ی  ۱۵تا  ۳۰درجه فارنهایت  (۸تا  ۱۷درجه سانتی
گراد) بیشتر از دمای محیط درجه بندی شده ی مجموعه ی خنک سازی طراحی شده اند .به شکلی  ۸۰در صفحه ی ۲۱۴
برای اطلاع از تفاوت بین دمای محیط و دمای هوا به هسته در مورد مجموعه ی خنک سازی رادیاتور تعبیه شده در کارخانه
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شکل  .۰۸دمای محیط در برابر دمای هوا به هسته

در رادیاتور های تعبیه شده در خارج از کارخانه ،دمای ضروری دمای هوا به هسته است .رادیاتوری باید انتخاب شود که
لازمه های خنک سازی در این دمای هوا به هسته را ،که می تواند بسیار بیشتر از دمای محیط مورد بحث واقع شده در بالا

است ،برآورده کند .این وظیفه ی طراح سیستم است تا اطمینان حاصل کند این لازمه ها برآورده می شود .دقت داشته باشید
که دمای هوا به هسته باید میانگین چندین دما از مناطق مختلف جلوی رادیاتور باشد تا از نقاط "گرم" یا "سرد" اجتناب
شود .به عنوان مثال ،ممکن است هوا در مرکز جلوی رادیاتور گرم تر از هوا در نزدیکی گوشه های جلوی رادیاتور باشد.

در آبا و اقلیم های سرد ،هیترهای سرد کننده را می توان برای بهبود شروع به کار و پذیرش بار استفاده کرد .به
بخشر

 ۱-۷-۳-۶صفحه ی  ۲۱۱مراجعه شود.

مراجعه شود.

 ۶-۳-۸-۱دمای محیطی محدود کننده ی سیستم ()TAL
) )( System Limiting Ambient Temperature (LAT
دمای محیطی محدود کننده ی سیستم خنک کننده ( ،)TALدمای محیطی است که تا آن اندازه خنک سازی مناسب
برای دستگاه مولدی که در نیروی درجه بندی شده به صورت ممتد کار می کند صورت گیرد .در دماهای محیطی بالاتر از

 ،TALاگر دستگاه مولد به کار در نیروی کامل ادامه دهد ،در نهایت از حداکثر دمای مخزن بالا که در برگه ی اطلاعات
دستگاه مولد لیست شده است تجاوز می شود.

برای سیستم های رادیاتور تعبیه شده در کارخانه LAT ،در برگه ی اطلاعات دستگاه مولد به صورت عملکرد محدودیت
جریان هوا لیست شده است .برای سیستم های تعبیه شده در خارج از کارخانه ،با توزیع کننده ی محصولات کامینز در

)
(Alternator
 ۶-۳-۹خنک سازی دینام gnilooC
دینام به جریان ممتدی از هوای تهویه شده برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد لازم دارد .بخش تهویه در این راهنما را
برای اطلاع بیشتر ببینید.

)
(Cooling
gni
System
 ۶-۳-۱۰آلودگی سیستم خنک سازی luoF
رادیاتور و دیگر ابزار حساسی باید در برابر کثیفی و ذرات ریز محافظت شوند .سیستم های کثیف در راندمان بالا عملی
نخواهند کرد ،و این امر منجر به عملکرد ضعیف دستگاه مولد و مصرف غیر اقتصادی سوخت می شود .رادیاتور باید علاوه

بر کثیفی و ذرات ریز ،در برابر بخارهای هواکشی محفظه ی میل لنگ که می توانند هستهای رادیاتور را آلوده کرده یا
مسدود کنند محافظت شود .به بخش تهویه در این راهنما برای اطلاعات بیشتر در مورد فیلتر کردن و تهویه محفظه ی میلی
لنگ موتور مراجعه کنید.

 ۶-۳ - ۱۱قابلیت استفاده ) (Serviceability
• فلکه ها باید دارای علامت "باز" و "بسته" یا واضحی باشند.
• باید امکان دسترسی به تمیز سازی و سرویسی کلی ابزار وجود داشته باشد.
• فلکه های تخلیه  /ایزوله باید برای ایجاد امکان سرویسی دستگاه مولد بدون خالی کردن کل سیستم خنک کننده

این سیستم ها هزینه بر خواهد بود .شکل های بخش سیستم های سرد کننده ی دستگاه مولد نشان گر مکان فلکه های

ح ۲۱

تخلیه و ایزوله سازی استفاده شده در این کاربرد هستند .دقت داشته باشید که پس از این که سرویس دهی کامل شد تمامی
فلکه ها باید به حالت عملیاتی برگردانده شوند.
دسترسی به تمیز کردن  /سرویس دهی باید امکان جدا سازی هسته به رادیاتور را فراهم کند .در بعضی دستگاه ها،
این امر نیاز به دسترسی به ابزار بزرگی دارد که ممکن است برای جداسازی هسته الزامی باشند.

)(Mobile
 ۶-۳-۱۲کاربردهای سیار snoitacilppA

کاربردهای سیار چالش های منحصر به فردی را ایجاد می کنند که در نصب دستگاه مولد ثابت وجود ندارد .ممکن

است لرزه های مربوط به کاربردهای سیار نیرو به دستگاه مولد وارد کند که می تواند منجر به آسیب دیدن دستگاه شود.
رادیاتور ،لوله کشی سرد کننده و اتصالات شلنگ ،و دیگر ابزار باید به گونه ای طراحی و تعیین شوند که در برابر این
نیروها دوام بیاورند .برای اطلاعات بیشتر به بخشی کاربردهای خاصی  -سیار در این راهنما مراجعه کنید.

)(Engine
 ۶-۴خنک سازی موتور gnilooC
سیستم های سرد کننده برای عملکرد متقابل با دستگاه های مولد موتوری جهت از بین بردن گرما در موتور ،بدون توجه
به انتقال دهنده ی گرمای موجود ،شاخصه های معمولی زیر را دارا هستند:

 )41-01 (DSi/69.0-96.6است که با
• بخشی موتور سیستم خنک کننده سیستم بسته و تحت فشاری KPa

ترکیبی از آب صاف و سبک (بدون املاح) ،اتیلین یا پروپلین گلیکول ،و دیگر افزودنی ها پر می شود .موتورها نباید
به صورت مستقیم توسط اب تصفیه نشده سرد شود ،چرا که این امر به فرسایشی در موتور و احتمال خنک سازی

نامناسب منجر می شود .سمت "سرد" سیستم خنک سازی را می توان با یک رادیاتور ،انتقال گرما ،و یا برج خنک
سازی سرویس داد.
• اندازه ی سیستم خنک سازی موتور باید با محیط و عوامل انتخاب شده سازگار باشد .در کاربردهای استندبای دمای

مخزن بالای سیستم (دمای ورودی خنک کننده) معمولا از  ،)401 )C 220Fو در نصب های نیروی اصلی از
 )001 " )C 212"|Fبیشتر نمی شود.
• سیستم خنک کننده باید مجهز به تدارکات تخلیه هوا و تهویه باشد تا از جمع شدن هوای حبابی در موتور به دلیل
جریان سرد کننده ی متلاطم جلوگیری کرده و پر کردن صحیح سیستم خنک کننده ی موتور را فراهم سازد .این
مساله بدین معنی است که علاوه بر اتصالات ورودی و خروجی خنک کننده ی اصلی ،احتمال دارد حداقل یک
دسته از خطوط تهویه به بالای سیستم خنک کننده منتهی شوند .به توصیه های سازنده ی موتور در مورد موتور

خاصی استفاده شده مراجعه کرده تا از الزامات دقیق آن اطلاع کسب کنید .برای دیدن شکل نمودارای خطوط سرد
کننده و تهویه در یک موتور معمول به شکلی  ۸۱در صفحه ی  ۲۱۸مراجعه کنید.

ه از یک ترموستات بر روی موتور معمولا جهت این استفاده می شود تا موتور بتواند گرم شود و دمای موتور در سمت
داغ سیستم سرد کننده تعدیل شود.
• طرح سیستم سرد کننده باید انبساط حجم سرد کننده را در حین افزایش دمای موتور در نظر بگیرد .تدارکات برای

• سیستم باید به گونه ای طراحی شود که همیشه راسی مثبت در پمپ سرد کننده ی موتور وجود داشته باشد.
 Oجریان های متناسب برای دسرد کننده به کاهشی دادن راسی ایستا و اصطکاک پمپ خنک سازی موتور بستگی دارد.
اگر از حدود راسی ایستا

و

اصطکاک پمپ دسرد کننده تجاوز شود،

دستگاه

مولد

باله

خوبی کار نخواهد کرد .برای

اطلاع یافتن در مورد این عوامل در سیستم های مولد خاصی انتخاب شده با سازنده ی آن مولد تماس بگیرید .به
بخشی  ۹-۴-۶در صفحه ی  ۲۳۵برای دستورالعمل های مشخصی در مورد اندازه ی لوله کشی سرد کننده و
محاسبه ی راسی ایستا و اصطکاک مراجعه کنید.
• موتور و سیستم های سرد کننده ی راه دور باید مجهز به تدارکات تخلیه و ایزوله سازی باشند تا سرویسی و تعمیر
موتور متناسب را امکان پذیر سازند.

)
(Skid-Mounted
 ۶-۴-۱رادیاتورهای سوار بر تخته rotaidaR
دستگاه مولدی که مجهز به رادیاتور سوار بر تخته است (شکل  ۸۲در صفحه ی  )۸۱۲سیستم خنک سازی و تهویه ی
سوار بر تخته ی یکپارچه ای می باشد .تصور می شود سیستم سرد کننده ی رادیاتور سوار بر تخته قابل اطمینان ترین و
کم هزینه ترین سیستم سرد کننده برای دستگاه های مولد است ،چرا که به کمترین میزان ابزار یدکی ،لوله کشی ،سیم
کشی کنترل و سرد کننده نیاز دارد ،و کار در محل سیستم سرد کننده ی دستگاه مولد را به حداقل می رساند .پروانه ی

رادیاتور معمولا توسط موتور به حرکت در می آید ،و طرح را ساده تر می کند .پروانه های الکتریکی در بعضی کاربردها

مساله در محیطهای شدیدا سرد بسیار مفید است.

از خط تهویه موتور

 (5درصد جریان خنک کننده)
دریاجعه کا

پر کردن/فشار

حجم تانک بالایی باید برابر
با  %01حجم کل سیستم

(گنجایش رو به پایین) به علاوه ک
 %5برای انبساط گرما باشد
صفحه ک صداگیر
درزگیرک شده

به رادیاتور (زیر صفحه ک صداگیر)

باریکه اک پر کردن بقمراه با

خنک کننده یک تخلیه هقوا  /پر کردن  /جبران

سوراخ تهویه جهت ایجاد فضا

از مخزن بالا (بالاک صفحه یک صداگیر)

شکل  .۱۸مخزن بالایی رادیاتور از نوع تخلیه هوا
6-38

حیا  ------بادقاق غالب
رادیاتور

پروانه یک موتورک

/

N
ورودک هقوا

N۹

۸
کس

/
مانع باد/صدا

م

ت

S SS

تحت

اتصال دهقنده ک

پمپ خنک کننده موتورک

دریچه یک قابل انعطاف

شکل  .۲۸خنک کننده ی رادیاتور تعبیه شده در کارخانه
\۲۱ /

از آن جایی که سازنده ی دستگاه مولد معمولا سیستم های سرد کننده ی سوار بر تخته را طراحی می کند ،سیستم
باید تست آزمایشی شود تا عملکرد کلی سیستم در محیط آزمایشگاهی بررسی شود .محیط آزمایشگاهی کنترل شده ی
دارای وسایل مورد نیاز در بررسی آسان عملکرد سیستم خنک کننده مفید است .اغلب محدودیت های فیزیکی در محلی
پروژه می تواند دقت و انجام پذیری ازمایشی بررسی طرح را محدود کند.
نقطه ضعف اصلی رادیاتور سوار بر تخته الزام به انتقال حجم نسبتا زیادی از هوا به داخل اتاق مولد است ،چرا که

جریان هوای داخل اتاق باید برای تخلیه ی گرمای ساطع شده از دستگاه مولد و بیرون کردن آن از خنک کننده ی
موتور کافی باشد .به قسمت تهویه در این بخش برای جزئیات طرح سیستم تهویه و محاسبات مربوط به طرح سیستم
تهویه مراجعه کنید .پروانه ای موتور اغلب تهویه ی کافی برای اتاق ابزار فراهم کرده و نیاز به دیگر ابزار و سیستم های
تهویه را رفع می کند.

)(Remote
 ۶-۴-۲رادیاتور راه دور rotaidaR

توان برای سیستم سرد کننده ی سوار بر تخته فراهم کرد .رادیاتور های راه دور نیاز به تهویه اتاق دستگاه مولد را رفع

نمی کنند ،بلکه آن را کاهش می دهند .اگر یک سیستم سرد کننده رادیاتور راه دور مورد نیاز است ،گام اول تعیین نوع
آن سیستم راه دور است .این را می توان با محاسبه ی راس ایستا و اصطکاکی که بر اساس مکان فیزیکی موتور بر آن
صدق می کند تعیین کرد.
اگر محاسبات نشان

دهند که دستگاه

مولد انتخاب شده برای کاربرد

مورد

نظر را

میی

توان بدون فراتر رفتن از

محدودیت راسی ایستا و اصطکاک به رادیاتور راه دوری وصل کرد ،می توان از یک سیستم رادیاتور راه دور ساده استفاده
کرد .به شکلی  ۸۳در صفحه ی  ۲۲۲مراجعه شود.
اگر از حد راسی اصطکاک تجاوز شود ،اما از راسی ایستا تجاوز نشود ،میتوان از سیستم رادیاتور راه دوری مجهز به
پمپ خنک سازی یدکی استفاده کرد .به شکلی  ۸۱در صفحه ی  ۲۱۸و قسمت رادیاتورهای راه دور مجهز به پمپ خنک
سازی یدکی در این بخش مراجعه شود.
اگر از هر دو حد راسی اصطکاک و ایستای موتور تجاوز شود ،یک سیستم خنک سازی ایزوله برای دستگاه مولد نیاز
است .این سیستم ممکن است شامل رادیاتوری راه دور مجهز به چشمه ی داغ ،یا سیستم انتقال گرمای مایع به مایعی
باشد.

هر کدام از سیستم ها که به کار رود ،کاربرد رادیاتور راه دور برای سرد کردن موتور نیازمند طراحی دقیق است.
عموما تمامی توصیه ها در مورد رادیاتورهای سوار بر تخته در مورد رادیاتور راه دور نیز صدق می کند .برای هر نوع از
سیستمهای انتقال گرما:

• توصیه می شود که رادیاتور و پروانه بر اساس دمای حداکثری مخزن بالایی رادیاتور  )001 )C 212Fو
گنجایشی  ۱۱۵درصدی ظرفیت خنک کننده اندازه گرفته شود

تا

امکان تمیز کاری

وجود

داشته باشد .دمای پایین

تر مخزن بالا (کم تر از آن چه که در خنک سازی موتور توصیف شد) از دست رفتن گرما از خروجی موتور به
مخزن بالای رادیاتور راه دور را جبران می کند .با سازنده ای موتور برای اطلاعات بیشتر در مورد گرمای خارج شده
از موتور به خنک کننده ،و درجه های جریان خنک کننده مراجعه کنید.
• باید مخزن بالای رادیاتور یا مخزن یدکی ای در بالاترین نقطه در سیستم خنک سازی قرار گیرد .این مخزن باید به
یک درپوش پر کردن افشار ،خط پر کردن سیستم به پایین ترین نقطه در سیستم (تا سیستم را بتوان از پایین به
بالا پر کرد) ،و یک خط تهویه از موتور که هیچ گونه فرو رفتگی یا زانویی نداشته باشد مجهز باشد (ممکن است
فرورفتگی ها و انحناهای بالای راسی سرد کننده را جمع کرده و از تهویه هوا هنگام پر شدن سیستم جلوگیری
کنند) .ابزار پر کردن سیستم باید در بالاترین نقطه ی سیستم قرار داشته باشد ،و سوئیچ هشدار سطح سرد کننده

ی پایینی باید در آن جا قرار گیرد.
• گنجایش مخزن بالای رادیاتور یا رادیاتور یدکی باید برابر با حداقل  ۱۷درصد حجم کلی سرد کننده در سیستم باشد
تا گنجایشی دسرد کننده گی "پایین رفتن سطح آب "  )۱۱درصد)  9فضای انبساط گرمایی  )۶درصد) فراهم شود.

گنجایش پایین رفتن سطح آب حجم خنک کننده ای است که ممکن است به دلیل نشت تدریجی شناسایی نشده
و کاهش معمول درپوش فشار قبل از کشیده شدن هوا به پمپ سرد کننده از دست برود .فضا برای افزایش گرما
توسط باریکه ی پر کردن در زمانی که سیستم سرد در حال پر شدن است ایجاد می شود .به شکلی  ۸۱در صفحه
ی  ۲۰۹مراجعه شود.

• برای کاهش کثیفی پره های رادیاتور ،باید در محیطهای کثیف رادیاتورهایی که فضای بین پره بیشتری دارند (۹
پره یا کمتر در هر اینچ) در نظر گرفته شوند.
O

راس

اصطکاک دسرد کننده

ای بیرون موتور (از

دادست

رفتن فشار به دلیل

اصطکاک

لوله،

قطعات،

و

رادیاتور) و راس

ایستای خنک کننده (ارتفاع ستون مایع اندازه گیری شده از خط مرکزی میل لنگ) نباید از مقادیر حداکثری توصیه
شده توسط سازنده ای موتور تجاوز کند .به محاسبه ی نمونه در این بخش برای روش محاسبه ی راسی اصطکاک
سرد کننده مراجعه کنید .اگر پیکر بندی سیستمی پیدا نشود که به موتور این امکان را دهد تا در محدوده راسی
اصطکاک و ایستا کار کند ،باید نوع دیگری از سیستم خنک سازی مورد استفاده قرار گیرد.

نکته :ممکن است راسی ایستای سرد کننده ی بیش از حد (فشار) منجر به شیر پوشش میله ی پمپ
دسرد کننده

شود .راسی

اصطکاک

دسرد کننده ی بیش از حد (از

دادست

رفتن فشار)

دسرد

کردن موتور نارسی

را به بار می آورد.
• شلنگ رادیاتور  ۶تا  ۱۸اینچی  (۱۵۲تا  ۴۵۷میلی متری) ،که بر اساسی  SAE 20R1یا استانداردی برابر با آن
باشد ،را باید برای اتصال لوله کشی سرد کننده به موتور استفاده کرد تا لرزش و حرکت دستگاه مولد را بگیرد.

۲ ۲۰

توصیه می شود دو سر شلنگ های رادیاتور با دو بست شلنگ پیچی دائم که مرغوب باشند بسته شوند تا خطر از
کار افتادن ناگهانی سرد کننده ی موتور به دلیل جدا شدن شلنگ تحت فشار کاهش داده شود.
باید فلکه ی تخلیه ای در پایین ترین قسمت سیستم نصب شود.
فلکه های گرد یا دروازه ای (فلکه های کروی محدود کننده هستند) برای ایزوله سازی موتور توصیه می شود تا
برای سرویسی موتور کلی سیستم نیاز به خالی شدن نداشته باشد.
به یاد داشته باشید که دستگاه مولد باید پروانه ای رادیاتور راه دور ،پروانه های تهویه ،پمپ های سرد کننده و دیگر

ابزار لازم برای کار در کاربرد سرد سازی راه دور را به صورت الکتریکی بچرخاند .لذا ،ظرفیت  KWبه دست آمده
توسط نچرخاندن پروانه به صورت مکانیکی معمولا با اضافه کردن دستگاه های الکتریکی لازم در سیستم خنک
سازی راه دور استفاده می شود .به یاد داشته باشید که این بارهای الکتریکی را به کلی بار لازم برای دستگاه مولد
اضافه کنید.

توصیه های کلی در مورد تهویه و کاربردهای انتقال گرما و رادیاتور راه دور را در این بخش ،که در مورد تهویه ی
اتاق مولد در زمان استفاده از خنک سازی راه دور است ببینید.

|
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*  -خط تعویه نباید هیچ گونه فرو رفتگی یا پیچی داشته باشد که خنک کننده را جمع کند و از تعاویه هقوا هنگام
پر شدن موتور توسط خنک کننده جلوگیرک کند.
**  -خط پر کردن/جبران باید به طور مستقیم به پایین ترین نقطه ک سیستم لوله کشی کشیده شود تا بتوان

تشنال ناتنتنلنتشتتشاثثلثضلانتخت

شکل  .۳۸خنک سازی رادیاتور راه دور (سیستم نوع تخلیه ،به شکل  ۸۱در صفحه ی ۲۱۸
مراجعه شود).

۶ -۳-۴

داسبی سستنم رادیاتور راه دور نوع تخلیه

)(Deaeration Type Remote Radiator System
باید مخزن بالایی رادیاتور نوع تخلیه (که به نام مخزن بالایی پلمب شده نیز شناخته می شود) یا مخزن یدکی تهیه
شود .در این سیستم ،بخشی از جریان سرد کننده (در حدود  ۵درصد) به سمت مخزن بالایی رادیاتور در بالای صفحه ی
حائلی کشیده می شود .این امر به هوای حبابی در خنک کننده این امکان را می دهد تا قبل از بازگشت خنک کننده به
سیستم از سرد کننده جدا شود .مسائلی زیر را در نظر بگیرید:
• خطوط تهویه رادیاتور و موتور باید به سمت بالا کشیده شوند ،بدون هیچ فرورفتگی یا چرخشی که می توانند خنک
کننده را گیر انداخته و از تهویه هوا در هنگام پر شدن سیستم جلوگیری کنند .استیلی سخت یا مجرای پلی استیرین
برای مسیرهای بلند ،و خصوصا عمودی ،توصیه می شوند تا از گود افتادن بین پایه ها جلوگیری شود.
• خط پر کردن تعدیلی نیز باید بدون هیچ فرورفتگی از پایین ترین نقطه ی سیستم لوله کشی به محل اتصال در

مخزن بالای رادیاتور یا مخزن یدکی کشیده شود .هیچ لوله کشی دیگری نباید به آن متصل باشد .این رویه به
سیستم این امکان را می دهد تا بدون گیر انداختن هوا و ایجاد این تصور که سیستم پر شده است آن را از پایین پر
کند .با اتصالات تهویه ی مناسب و خط پر کردن ،امکان پر کردن سیستم با سرعت حداقلی  (19 5 gDImلیتر بر
دقیقه) (تقریبا برابر با جریان شلنگ باغبانی) ایجاد می شود.

 ۶-۴-۴رادیاتور راه دور مجهز به سرد کننده ی یدکی
)(Remote Radiator with Auxiliary Coolant Pump
رادیاتور راه دوری مجهز به پمپ سرد کننده ی یدکی (شکل  ۸۴در صفحه ی  )۴۲۲را می توان در صورتی که
اصطکاک خنک کننده از مقدار حداکثری توصیه شده توسط سازنده ای موتور تجاوز کند ،اما راسی ایستا در محدود  ۵ی
مشخص شده باقی بماند ،استفاده کرد .علاوه بر توصیه های مربوط به رادیاتور راه دور ،مسائلی زیر را نیز در نظر بگیرید :
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پمپ خنک کننده یک یدکی

شیر دروازه اک یا توپ ی براک
ایزوله سازک موتور جعت سرویس

شیر دروازه اک فرعی

شکل  .۴۸رادیاتور راه دور مجهز به پمپ سرد کننده یدکی و مخزن یدکی

• پمپ و موتوری یدکی را باید برای جریان خنک سازی توصیه شده توسط سازنده ی موتور اندازه کرد و فشار کافی
برای غلبه بر راسی اصطکاک سرد کننده ی اضافی ای وجود داشته باشد که توسط روش نشان داده شده در مثالی
قبلی محاسبه می شود.
نکته :راسی

پمپ

تک

پایه (اطلاعات سازنده

ع ۲۲

گی

پمپ) برابر با  (34.0 PSIراس

اصطکاک دسرد کننده

• فلکه ی دروازه ی فرعی (فلکه های کروی محدود کننده هستند) باید به دو دلیل زیر در موازات با پمپ یدکی لوله
کشی شوند:

• برای ایجاد امکان تنظیم راس به وجود آمده توسط پمپ یدکی (فلکه در وضعیتی
نسبتا باز تنظیم شده است تا بخشی از جریان را از طریق پمپ دوباره به گردش در
بیاورد).
•

برای ایجاد امکان عملکرد دستگاه مولد تحت بار جزئی در صورتی که پمپ یدکی از
کار بیفتد (فلکه در وضعیتی کاملا باز تنظیم شده است).

• فشار خنک کننده در ورودی پمپ خنک کننده ی موتور ،که در هنگام کار موتور در سرعت درجه بندی شده اندازه
گیری شده است ،نباید از حداکثر راسی ایستای مجاز نشان داده شده در برگه مشخصات دستگاه مولد توصیه شده

تجاوز کند .در ضمن ،در مورد سیستم های سرد کننده نوع تخلیه هوا (دستگاه های مولد  230/200KWو
بیشتر) ،راسی پمپ یدکی نباید خنک کننده را از خط تعدیل به مخزن بالای رادیاتور یا مخزن یدکی با فشار وارد
کند .در هر حالت ،فلکه ی فرعی پمپ باید به گونه ای تنظیم شود که راسی پمپ را به میزان قابل قبول کاهش
دهل.

• از آن جایی که موتور دستگاه مولد لازم نیست پروانه ای رادیاتور را به صورت مکانیکی بچرخاند ،ممکن است
ظرفیت  KWاضافه ای در خروجی دستگاه مولد وجود داشته باشد .برای دسترسی به نیروی خالصی به دست آمده
از دستگاه مولد ،بار پروانه ی ارائه شده در برگه ی مختصات دستگاه مولد را به درجه بندی نیروی دستگاه اضافه
کنید .به یاد داشته باشید که دستگاه مولد باید پروانه رادیاتور راه دور ،پروانه های تهویه ،پمپ های سرد کننده ،و
دیگر وسایل لازم برای دستگاه جهت عملکرد در کاربردهای رادیاتور راه دور را به صورت الکتریکی بچرخاند .لذا

ظرفیت  KWبه دست آمده توسط نچرخاندن مکانیکی پروانه معمولا با اضافه کردن دستگاه های الکتریکی لازم
در سیستم خنک سازی راه دور استفاده می شود.
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 ۶-۴-۵رادیاتور راه دور مجهز به چشمه ی داغ HotW
رادیاتور راه دور مجهز به چشمه ی داغ (شکلی  ۸۵صفحه ی  )۷۲۲را می توان در صورتی استفاده کرد که بالا بردن
رادیاتور روی خط مر کز میل لنگ باعث فراتر رفتن از راسی ایستای مجاز خنک کننده که در برگه ی شاخصی های دستگاه

مولد توصیه شده آمده است شود .در یک سیستم چشمه ی داغ ،پمپ سرد کننده ی موتور خنک کننده را بین موتور و
چشمه ی داغ به گردش در می آورد و پمپی یدکی سرد کننده را بین چشمه داغ و رادیاتور می چرخاند .سیستم چشمه ی
داغ به طراحی دقیقی نیاز دارد.
علاوه بر ملاحظات مربوط به رادیاتور راه دور ،به مسائل زیر نیز توجه کنید:
• انتهای چشمه ی داغ باید بالای خروجی خنک کننده ی موتور باشد.

ح۲۲

• جریان سرد کننده در مسیر چشمه ی داغ/رادیاتور باید تقریبا برابر با جریان سرد کننده در موتور باشد .رادیاتور و

پمپ یدکی باید طبق آن اندازه گرفته شوند .راس پمپ باید برای غلبه بر جمع راس های ایستا و اصطکاک در
مسیر چشمه ی داغ رادیاتور کافی باشد.

نکته :راسی پمپ تک پایه (اطلاعات سازنده ی پمپ) برابر با  0.43 PSIراسی اصطکاک سرد کننده
(از دست رفتن فشار) یا راسی ایستای سرد کننده تک پایه (ارتفاع ستون مایع) است.
• گنجایشی نگه داری مایع چشمه ی داغ باید کمتر از جمع حجم های زیر نباشد:

•  %4حجم سرد کننده پمپاژ شده در موتور بر حسب دقیقه (یعنی  ۲۵گالن اگر جریان
 100 gpmباشد)  (۱۰۰لیتر اگر جریان  ۴۰۰لیتر بر دقیقه باشد) ،و

•  %4حجم سرد کننده پمپاژ شده در رادیاتور بر حسب دقیقه (یعنی  ۲۵گالن اگر جریان
 100 gpmباشد)  (۱۰۰لیتر اگر جریان  ۴۰۰لیتر بر دقیقه باشد) ،و
•

حجم لازم برای پر کردن رادیاتور و لوله کشی ،به علاوه ی  ۵درصد کل حجم
سیستم برای افزایش گرما

• طراحی دقیق اتصالات ورودی و خروجی و دیواره های حائلی برای به حداقل رساندن تلاطم خنک کننده ،ایجاد

امکان تخلیه هوای آزادانه و به حداکثر رساندن ترکیب جریان های سرد کننده ی موتور و رادیاتور ضروری است.
سرد کننده باید در مخزن پایینی رادیاتور پمپاژ شده و از مخزن بالا برگردد ،وگرنه پمپ قادر نخواهد بود رادیاتور را
به طور کامل پر کند.
پمپ یدکی باید پایین تر از سطح پایین خنک کننده در چشمه ی داغ باشد تا همیشه در اول قرار گیرد.
رادیاتور باید دارای یک فلکه ی بررسی فرو نشاندن مکش باشد تا امکان پایین رفتن جریان به چشمه ی داغ وجود
داشته باشد.

• چشمه ی داغ باید دریچه ی هواکش حجم بالایی داشته باشد تا این امکان را فراهم سازد که در زمان پر شدن
رادیاتور و لوله کشی توسط پمپ یدکی ،سطح خنک کننده پایین بیاید.
به یاد داشته باشید که دستگاه مولد باید به صورت الکتریکی پروانه ای رادیاتور راه دور ،پروانه های تهویه ،پمپ های

سرد کننده و دیگر ابزار لازم برای عملکرد در کاربردهای خنک سازی راه دور را بچرخاند .لذا ،ظرفیت  KWبه

دست آمده با نچرخاندن مکانیکی پروانه معمولا از طریق اضافه کردن دستگاه های الکتریکی لازم در سیستم
خنک سازی راه دور استفاده می شود .به یاد داشته باشید که این بارهای الکتریکی را به کلی بارهای لازم برای
دستگاه مولد اضافه کنید.
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شکل  .۵۸رادیاتور راه دور همراه با چشمه ی داغ و پمپ سرد کننده ی یدکی

 ۶-۴-۶خنک سازی موتور چند دوره  -رادیاتورهای راه دور
)(Multi-Loop Engine Cooling - Remote Radiators
بعضی طرح های موتور از بیش از یک چرخه ی خنک سازی استفاده می کنند و در نتیجه به بیش از یک مدار
رادیاتور راه دور یا انتقال دهنده ی گرما برای کاربردهای خنک سازی راه دور نیاز دارند .این موتورها از رویه های مختلفی

جهت دستیابی به خنک سازی ثانوی دمای پایین ( )ATLهوای ورودی برای احتراق استفاده می کنند .دلیل اصلی ساخت

چنین طرح هایی تاثیر آن ها بر بهبود سطح انتشار اگزوز است .با این وجود همه ی این مدل ها به آسانی با خنک سازی راه
دور سازگار نمی شوند.
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 ۶-۴-۶-۱دو پمپاژ ،دو چرخه (T

دو

رویه ای معمولی در خنک سازی ثانوی دمای پایین استفاده از دو مدار خنک سازی کامل و جدا همراه با دو رادیاتور،
پمپ خنک کننده و دسرد کننده گی مایع جداگانه برای هر کدام از مدار ها است .یک مدار پوششی آب موتور را دسرد می

کند ،در حالی که دیگری هوای احتراق ورودی را پس از عملی توربو چارج سرد می کند .در خنک سازی راه دور ،این موتورها

به دو رادیاتور راه دور یا انتقال دهنده ی گرمای کاملا جدا نیاز دارند .هر کدام از آن ها شاخصه های دمایی ،محدودیت
فشار ،خروج گرما و دیگر موارد را به صورت جداگانه دارا می باشد که باید در سیستم های راه دور برآورده شود .این اطلاعات
را می توان از سازنده ای موتور گرفت .اساسا دو مدار باید طراحی شوند ،که هر کدام به ملاحظات سیستم راه دور تکی نیاز
داشته و باید تمامی ضابطه های سیستم راه دور تکی را رعایت کند .به شکلی  ۸۶در صفحه ی  ۲۳۰مراجعه شود.

نکته :تعیین مکان رادیاتور در مدار  LTAبرای دستیابی به خروجی انرژی لازم در این مدار امری مهم است.

هنگامی که  LTAو رادیاتور آب پوششی پشت به یکدیگر همراه با پروانه ای تکی قرار گیرند ،رادیاتور LTA
باید در خلاف جهت جریان ها قرار گیرد تا سردترین هوا در بالای آن جریان داشته باشد.

) ,pmuPTWO-Loop
 ۶-۴-۶-۲یک پمپاژ ،دو چرخه (enO
طرح های موتور عمدتا روند خنک سازی ثانوی دمای پایین را از طریق استفاده از دو مدار خنک سازی در موتور ،دو

شوند ،چرا که دستیابی به جریان خنک سازی متوازن و در نتیجه متناسب خنک سازی هر مدار دشوار است.

) (Air-to-Air
 ۶-۴-۶-۳خنک سازی ثانوی هوا به هوا Aftercooling
راهی دیگر در دستیابی به خنک سازی ثانوی دمای پایین استفاده از مدار سرد کننده ی رادیاتور هوا به هوا به جای
طرح هوا به مایع توصیف شده در بالا است .این طرح ها هوای توربو چارج شده را از رادیاتور رد می کنند تا قبل از ورود به
انشعاب (های) ورودی سرد شده باشد .این سیستم ها معمولا به دو دلیلی برای خنک سازی راه دور توصیه نمی شوند .اولا،
کلی سیستم لوله کشی و رادیاتور تحت فشار توربو چارج شده کار می کنند .کوچک ترین نشت از سوراخی کوچک در این
۲۲۸

سیستم نیز راندمان توربو چارجر را به طور چشمگیری کاهش داده و قابل قبول نیست .دوما ،طول مجرای هوایی که به

رادیاتور کشیده شده و برمیگردد فاصله ای زمانی در عملکرد توربو چارج کردن ایجاد کرده و در انتها باعث به وجود آمدن
پالسی های فشاری می شود که از عملکرد صحیح موتور جلوگیری می کند.

 ۶-۴-۷رادیاتورها برای کاربردهای رادیاتوری راه دور
)(Radiators for Remote Radiator Applications

)(Remote
 ۶-۴-۷-۱رادیاتورهای راه دور srotaidaR
رادیاتورهای راه دور برای کاربردهای دستگاه مولد در پیکر بندی های گوناگونی موجود می باشند .در تمامی موارد،
رادیاتور اه دور از پروانه ای استفاده می کند که توسط موتوری الکتریکی به کار می افتد و باید به طور مستقیم از ترمینال
های خروجی دستگاه مولد تغذیه شود .مخزن فراتاخت باید حداقل  ۵درصد کل گنجایش خنک سازی سیستم را به خود

اختصاص دهد .درپوش فشار نصب شده در آن جا بر اساس اندازه ی رادیاتور انتخاب شده است .ممکن است نیاز باشد
خطوط تهویه نیز به مخزن فراتاخت کشیده شوند .یک شیشه ای شفاف شاخصه ای دلخواه است تا سطح خنک کننده ی
سیستم قابل رویت باشد .این شیشه باید علامت گذاری شده تا سطح عادی گرم و سرد را نشان دهد .سوئیچ سطح سرد
کننده ای نیز باید استفاده شود تا خطای احتمالی سیستم را در زمان پایین بودن سرد کننده نشان دهد.

این موارد ،ترموستات معمولا بر روی ورودی رادیاتور نصب می شود.
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خروجتی
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رادیاتور موتور
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۶
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خروجتی

رادیاتور LTA
-

======

رادیاتور قائم بر سطح سوار شدن قرار دارد) باشند (به شکلی  ۸۶در صفحه ی  ۲۲۰مراجعه شود) .رادیاتورهای افقی اغلب به
این دلیل انتخاب می شوند که بزرگترین منشاء های صدا در رادیاتور (صدای کار کردن پروانه) را به سمت بالا هدایت می
کنند ،جایی که احتمالی می رود کسی وجود نداشته باشد که از شنیدن آن اذیت شود .با این وجود ،رادیاتورهای افقی با
پوششی برفی یا تشکیل لایه ی یخ غیر فعال می شوند ،لذا در مناطق سرد استفاده نمی شوند.
رادیاتورهای راه دور به رویه های نگه داری ساده ای نیاز دارند ،اما در صورت استفاده ،اگر توسط تسمه به حرکت در

می آیند بررسی و سفت کردن تسمه های پروانه باید شامل رویه نگه داری سالانه ی آن ها باشد .ممکن است بعضی
رادیاتورها از بلبرینگ های قابل گریسی کاری مجدد استفاده کنند که نیاز به نگه داری منظم دارند .از این که پره های پروانه
تمیز هستند و توسط گرد و خاک یا دیگر عوامل خارجی مسدود نشده اند اطمینان حاصل کنید.

۲۳۰

)
(Skid-Mounted
regna
Heat
 ۶-۴-۷-۲انتقال دهنده ی گرمای سوار بر تخته hcxE
موتور ،پمپ و انتقال دهنده ی گرمای مایع به مایع سیستم خنک سازی بسته و تحت فشاری را تشکیل می دهند
(شکلی  ۸۷در صفحه ی  .)۲۳۲خنک کننده ی موتور و آب خنک کننده ی خام (طرف "سرد" سیستم) ترکیب نمی شوند.
مسائل زیر را در نظر بگیرید:
• اتاق ابزار دستگاه مولد به سیستم تهویه ی قدرتمندی نیاز دارد .قسمت تهویه در این بخش را برای اطلاعات
بیشتر در مورد حجم هوای لازم برای تهویه ی مناسب ببینید.

ه از آن جایی که موتور دستگاه مولد نباید به طور مکانیکی پروانه ای رادیاتور را بچرخاند ،ممکن است ظرفیت
 KWاضافی ای در خروجی دستگاه مولد به وجود آید .برای بدست آوردن نیروی خالص در دسترس در دستگاه
مولد ،بار پروانه ای مشخصی شده در برگه ی مشخصات دستگاه مولد را به درجه بندی نیروی دستگاه اضافه
کنید .به یاد داشته باشید که دستگاه مولد باید پروانه ای رادیاتور راه دور ،پروانه ی تهویه ،پمپ های سرد کننده
و دیگر ابزارهای ضروری را به صورت الکتریکی تغذیه کند تا دستگاه در کاربردهای رادیاتور راه دور کار کند.

لذا ،ظرفیت  KWبه دست آمده از طریق نچرخاندن مکانیکی پروانه معمولا توسط ابزارهای الکتریکی دیگر که
برای
سیستم خنک سازی راه دور ضروری هستند مصرف می شود.

• در صورتی که فشار منبع آب بر سمت سرد سیستم از درجه بندی فشار انتقال دهنده ی گرما فراتر رود ،فلکه ی
کاهش فشاری را باید فراهم کرد .با سازنده ای انتقال دهنده ی گرما برای دسترسی به اطلاعات مربوط به
انتقال دهنده ی گرما مراجعه کنید.

• اگر دمای محیط به زیر  )0 )C 32Fبرسد ،انتقال دهنده ی گرما و لوله کشی آب باید در برابر یخ زندگی

• گزینه های توصیه شده شامل فلکه ی آب ترموستاتیک (غیر الکتریکی) ،برای تعدیل جریان آب در برابر دمای
خنک کننده ،و فلکه ی خاموش معمولا بسته ای ( )CNاست که توسط باتری تغذیه شده و آب را در زمانی
که دستگاه کار نمی کند قطع می کند.

• باید جریان آب خام کافی برای زدودن گرمای خارج شده به خنک کننده که در برگه ی شاخص های دستگاه
مولد ذکر شده است وجود داشته باشد .دقت داشته باشید که برای هر  ۱درجه فارنهایت افزایشی در دما ،یک

گالن آب تقریبا ( SBTUگرمای مشخص) را جذب می کند .هم چنین ،توصیه می شود که آب خام خارج
شده از انتقال دهنده ی گرما از  )06 " )C *041 Fگرم تر نباشد.

۲۳۱

Bر ع
utع

آب خام لازم (= )MPG

( )rf:گرمای خارج شده
8B t11
 )C(Eملا (AT(F
GETTETT
-

در حالی که:

 = ATافزایش دمای آب در هسته

 = Cدمای مشخصی آب

اگر دستگاهی  19200 BTUدر دقیقه خارج کند و دمای ورودی آب خام  80 Fباشد و به آب امکان این را
دهد که  60 "Fافزایش دما داشته باشد:
آ

19200

۰

آب خام مورد نیاز = 40 ===gpm
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اتصالات آبی
قابل انعطاف

انتقال دهقنده یک

گرماک سوار بر موتور

شکل  .۷۸خنک سازی انتقال دهنده ی گرمای تعبیه شده در کارخانه
۲۳۲

۶-۴-۷-۳

)
(Dual
sHeat
me
Exchanger
سیستم های انتقال گرمایی دوگانه tsyS

طراحی و به کارگیری سیستمهای انتقال گرمای دوگانه (شکلی  ۸۸در صفحه ی  )۳۳۲امری دشوار است ،به خصوصی اگر
سیستم خنک سازی ثانوی ای مثل یک رادیاتور برای خنک کردن انتقال دهنده ی گرما مورد استفاده قرار گیرد .در چنین

شرایطی ممکن است دستگاه راه دور از آن چه تصور می شود بزرگ تر باشد ،چون که تغییر در دمای انتقال دهنده ی گرما
نسبتا کم است .این سیستم ها باید برای کاربردهای خاصی طراحی شوند ،و در طراحی آن ها باید به الزامات موتور ،انتقال
دهنده ی گرمای مایع به مایع ،و دستگاه انتقال دهنده ی گرمای راه دور توجه شود.
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خروج خنک کننده یک داغ

م

انتقال دهقنده ی گرما به

رادیاتور راه دور

Eر

آله ح  -سمت آنتقال دهنده ی ثانوی
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لالالالا از

Wم

بیتی
«من

به انتقال دهقنده ک

فدلرکپمایییان تتخرلینیه
نقطه این

ت
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گرما

شکل  .۸۸سیستم انتقال دهنده ی گرمای دوگانه (مجهز به خنک کننده ی مایع به هوای ثانوی)

۲۳۳

) (Cooling
 ۶-۴-۷-۴کاربردهای برج خنک سازی Tower Applications
سیستم های برج خنک سازی را می توان در کاربردهایی به کار برد که در ان دمای محیط به زیر صفر درجه سانتی
گراد (یخ زدن) کاهش پیدا نمی کند ،و در جاهایی که سطح رطوبت به اندازه ای پایین است که عملکرد موثر سیستم را
امکان پذیر کند .آرایش معمولی دستگاه در شکلی  ۸۹در صفحه ی  ۲۳۴نشان داده شده است.
سیستم های برج خنک سازی معمولا از انتقال دهنده ی گرمای سوار بر تخته ای استفاده می کنند که

طرف سرد آن به برج خنک سازی لوله کشی شده است .موازنه ی سیستم از پمپ آب "خامی" تشکیل شده است (پمپ
خنک کننده ی موتور خنک کننده را در سمت "داغ" سیستم به گردش در می آورد) تا آب خنک کننده را به بالای برج
خنک کننده پمپاژ کند .در آن جا آب خنک کننده توسط روند بخار شدن سرد شده و سپس به انتقال دهنده ی گرمای
دستگاه مولد باز می گردد .دقت داشته باشید که سیستم نیازمند تدارکات آب جبران کننده است ،چرا که بخار به صورت ممتد
میزان آب سرد کننده در سیستم را کاهش می دهد .طرف "داغ" سیستم انتقال دهنده ی گرما مشابه به آن چه است که در
بخشی انتقال دهنده ی گرمای سوار بر تخته در قسمت های قبلی توصیف شد.

)(Radiators Fuel Cooling with Remote
دستگاه های مولد غالبا شامل خنک کننده های سوخت هستند تا الزامات مربوط به موتورهای خاصی را برطرف
کنند .اگر موتوری به خنک کننده سوخت جداگانه ای مجهز باشد ،این الزامات مربوط به خنک سازی باید در طراحی سیستم
خنک سازی در نظر گرفته شوند .معمولا لوله کشی کردن سوخت به مکانی دور عملی نیست و حتی خلاف قوانین می باشد.
یک راه حلی استفاده از رادیاتور و پروانه برای خنک سازی سوخت در فضای مولد و در نظر گرفتن خروج گرما در طراحی
تهویه اتاق است .راه دیگر استفاده از سیستم خنک کننده ی سوخت از نوع انتقال دهنده ی گرما است که از یک رادیاتور راه
دور یا منبع آب جداگانه برای سمت خنک کننده

بهار  ۵می برد.
=۹م
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شکل  .۹۸نمودار نمایشگر کاربرد برج خنک کننده
ع ۲۳

 ۶-۴-۹محاسبات مربوط به اندازه گیری لوله ی سرد کننده
)( Cooling Pipe Sizing Calculations
نمایه ی اولیه لوله کشی در سیستم خنک سازی رادیاتور راه دور که در شکل  ۸۳در صفحه ی  ۲۲۲نشان داده شده
است به  ۶۰فوت لوله با قطر  ۳اینچ ،سه زانویی بلند ،دو سوئیچ فلکه برای ایزوله کردن رادیاتور برای سرویس دهی موتور و
یک انشعاب  Tشکلی برای اتصالی خط پر کننده/جبران نیاز است .برگه ی شاخصی های دستگاه مولد توصیه شده بر این

اشاره دارد که جریان سرد کننده  123 GPMو راسی اصطکاک مجاز  5 PSIباشد.
این

رویه

شامل تعیین از

دادست

رفتن فشار (راسی اصطکاک)

به وجود

آمده توسط

هر

عاملی

و دسپسلی

مقایسه

ای جمع

از فشار های از دست رفته با حداکثر راسی اصطکاک مجاز است.
 .۱فشار از دست رفته در رادیاتور را با مراجعه به اطلاعات ارائه شده توسط سازنده ای رادیاتور بیابید .به عنوان مثال،

فرض کنید که فشار از دست رفته  1DSiدر جریانی  135 gpmاست.
 .۲طولی های متقارن تمامی قطعات و فلکه ها را با استفاده از جدولی  ۱۹در صفحه ی  ۲۳۶یافته و به طول کلی لوله
های صاف اضافه کنید.

جدول  .۸۱طول متقارن لوله
6:46

 ۳ -3* 5.2زانویی بلند
 ۲ -2 * 1.7سوئیچ فلکه
(eeTمسیر مستق

لوله ی مستقیم  ۹۰فوتی
طول متناظر لوله (فوت

فشار عقب را در جریان به ازای واحد طول داده شده در قطر لوله ی سطحی استفاده شده در سیستم به دست آورید .در این
مثالی ،لوله ای با سطح  ۳اینچ استفاده شده است .با توجه به خطوط تیره در شکلی  ۹۰صفحه ی  ،۷۳۲لوله ی  ۳اینچی باعث

به وجود آمدن فشاری در حدود  1.65 DSiبه ازای هر  ۱۰۰فوت لوله می شود.

139psi = 100
فشار از دست رفته =  842فوت افلومتثل:

 .۵محاسبه ی این مثال نشان گر این مساله است که نمایه ی سیستم خنک سازی رادیاتور راه دور از منظر راسی
اصطکاک سرد کننده رضایت بخشی است چرا که بیشتر از راسی اصطکاک مجاز نیست .اگر محاسبه ای نشان دهد

ح ۲۳

هک سار کاکطصا درس هدننک ی یفاضا دوجو ،دراد هبساحم ار اب هدافتسا زا هلول یا اب هزادنا .یدینگکرزب رت رارکت
.دینک تیزم اه و تاکن یفنم هدافتسا زا هلول ی گرزب رت ار اب پمپ کنخ هدننک ی یکدی هسیاقم
لودج  85.لوط یاه نراقتم تاعطق و هکلف اه رب بسح توف )رتم(

عون تاعطق
هزادنا ی یرهاظ هلول رب بسح چنیا یليم( )رتم
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شکل  .۰۹فشار اصطکاکی از دست رفته در هر اینچ (میلی متر) قطر لوله

۶-۴-۹-۱

)Coolant
پردازشی خنک کننده ( tnemtaerT

ضد یخ (ساخته شده از اتیلین گلیکول یا پروپیلین گلیکول) و آب جهت پایین آوردن نقطه ی انجماد سیستم خنک
کننده و بالا بردن نقطه ی جوشی ترکیب می شوند .به جدول  ۲۱در صفحه ی  ۲۶۲جهت تعیین میزان اتیلین گلیکولی و
پروپیلین گلیکولی لازم برای محافظت در برابر سردترین دماهای محیطی پیش بینی شده مراجعه کنید .درصد های ترکیب

ضد یخ /آب در گستره ی  ۷۰/۳۰تا  60/40برای بیشتر کاربردها توصیه می شوند.

۲۳۷

نکته :ضد یخ پروپلین گلیکولی در مقایسه با ضد یخ اتیلینی میزان سمی بودن کمتری دارد ،محافظت از خطوط
بهتری را فراهم کرده و بعضی الزامات مربوط به گزارش سر ریزی و دور ریختن مایعات را از میان بر می دارد .با
این وجود ،این ضد یخ در تاثیر گذاری ضعیف تر از آتیلین گلیکول است ،لذا ظرفیت سیستم سرد کننده (حداکثر

دستگاه های مولد تولید نیروی کامینز  125/100KWو بزرگتر به فیلترینگ سرد کننده ی قابل تعویضی و عوامل
پردازش کننده ای مجهز است که کثیفی سیستم و فرسایش آن را به حداقل می رساند .این ابزار با بیشتر ترکیب های ضد
یخ سازگار هستند .برای دستگاه های کوچک تر ،ضد یخ باید دارای عامل ضد فرسایش باشد.

دارای خط اندازهای استوانه ای قابل تعویضی هستند به مواد سرد کننده ی افزودنی بیشتر ( )SACSجهت محافظت در

 ۶-۵تهویه ()noitalitneV
 ۶-۵-۱مرور کلی ) (Overview
تهویه ی اتاق دستگاه مولد برای فراهم سازی هوای احتراق به موتور ،بیرون بردن گرمای ساطع شدهار دستگاه
مولد و دیگر ابزار موجود در اتاق و خارج کردن هر گونه دود لازم است.

نکته :عبارت "اتاق دستگاه مولد" و کلمه ی "اتاق " در طول این بخشی استفاده می شوند .با این وجود ،قواعد
توضیح داده شده در اینجا در هر گونه پوشش دستگاه مولد نیز صدق می کند .می توان در این بخش

ا تاق " را

"موتورخانه" ،ساختمان"" ،محفظه " یا محوطه " نیز در نظر گرفت.

طراحی ضعیف سیستم تهویه و یا نصب نامناسب آن منجر به پدیدار شدن مشکلات زیر می شود:
• شرایط خطرناک برای پرسنل اتاق دستگاه مولد (در صورت حضور آن ها)
•

دمای بالا در اطراف دستگاه که می تواند به عملکرد ضعیف و گرمای بیش از حد منجر شود.

• عملکرد ضعیف در آب و هوای سرد ،اگر نحوه ی نصب در معرض قرار گرفتن دستگاه به دمای سرد را ممکن
سازد.
•

مشکلی در دیگر دستگاه های اتاق که ممکن است به دمای بالا یا پایین حساسی باشند.

۲۳۸

 ۶-۵-۲لازمه ها ()stnemeriuqeR
• انشعابات اگزوز موتور و توربو چارجزها نباید عایق بندی شوند( .بخشی  ۴-۵-۶در صفحه ی )۰۴۲
• نباید از عایق بندی سفت و سخت در اتصالات گسترش دهنده استفاده کرد( .بخشی  ۴-۵-۶درصفحه )۰۴۲
• گرمای ساطع شده از دیگر منشاء ها را باید در طراحی سیستم تهویه در نظر گرفت ( بخشی  ۴-۵-۶در صفحه ی
.(۲۴۰
•

ورودی و خروجی اتاق باید:
•

با کلی جریان هوای احتراق و تهویه در اتاقی سازگار باشند (بخشی  ۵-۵-۶در صفحه )۹۴۲

•

جریان هوا در کلی دستگاه مولد از طرف دینام تا انتهای رادیاتور را ممکن سازد (بخشی ۷-۵-۶
در صفحه ی .)۲۵۲

ه

هوای تهویه را به صورت مستقیم از بیرون به داخل کشیده و بیرون پس دهد (بخشی ۷-۵-۶

ه

به میزان لازم جریان هوا اجازه دهد در هر دستگاه از نصب دستگاه های چند گانه چرخشی
داشته باشد (بخشی  ۱۱-۵-۶در صفحه ی .)۷۵۲

• باید با سازنده ای دریاچه در مورد محدودیت های سرعت هوا مشورت شود (بخشی  ۷-۵-۶در صفحه ی )۲۵۲
• مجراهای خروجی رادیاتور باید بتوانند خود را پشتیبانی کنند (بخشی  ۷-۵-۶در صفحه ی .)۲۵۲
• سیستم تهویه باید برای عملکرد قابل قبولی با تمامی درگاه های بسته ی ورودی  /سرویسی طراحی شود .تمامی
درگاه ها باید در طول عملکرد دستگاه مولد بته بماند تا جریان تهویه طراحی شده را حفظ کند (بخشی  ۹-۵-۶در

• اگر هواکشی میل لنگ تغییر کرده باشد ،فشار میل لنگ در نیروی درجه بندی شده اندازه گیری می شود .فشار باید

مثبت باشد اما از  ۳اینچ آب  )57.0 (KPaتجاوز نکند (بخشی  ۹-۵-۶در صفحه ی .)۴۵۲
• در مجموعه های رادیاتور  /پروانه ی سوار بر دستگاه ،محدودیت کلی جریان هوای اتاق دستگاه مولد نباید اط
حداکثر مقدار لیست شده در برگه اطلاعات دستگاه مولد تجاوز کند (بخشی  ۱۰-۵-۶در صفحه ی .)۴۵۲
• هنگام شروع به کار دستگاه های مولد اضطراری  /استندبای دریچه ها باید بلافاصله باز شوند .در اقلیم های سرد،
ممکن است دریچه ها را به صورت جزئی فقط برای هوای احتراق و به صورت کنترل شده برای تنظیم کردن
دمای اتاق باز کرد (بخشی  ۱۲-۵-۶در صفحه ی .)۷۵۲

• اگر دیوار حائلی نصب شده است ،نباید نزدیک تر از فاصله ای برابر با  1Xارتفاع دریچه ی خروجی از ساختمان قرار

بگیرد .برای دستیابی به عملکرد بهینه ،دیوار باید در فاصله ی تقریبی  3Xارتفاع دریچه ی خروجی ساختمان قرار
گیرد (بخشی  ۱۳-۵-۶در صفحه ی .)۹۵۲
ه همراه با هر گونه دیوار حائلی ،باید باد نمایی چرخشی و یک ناودان نصب شود (بخشی  ۱۳-۵-۶در صفحه ی .)۹۵۲

۲۳ ۹

O

اگر فیلترهای
(بخشی

سیستم تهویه نصب شده اند،

باید دسیستمی برای شناسایی فیلترهای متصل

شده

وجود داشته باشد

 ۱۴-۵-۶در صفحه ی .)۹۵۲

 ۶-۵-۳توصیه ها ) (Recommendations
• لوله کشی و صداگیرهای اگزوز باید عایق کاری شده باشند (به الزامات بالا در ارتباط با انشعابات و توربو چارجر ها
مراجعه شود بخشی  ۴-۵-۶صفحه ی )۰۴۲
• دمای حداکثری بیرون را باید در نزدیکی ورودی هوا اندازه گیری کرد (بخشی  ۴-۵-۶صفحه ی )۰۴۲

• سرعت هوا باید به  500 - 700فوت بر دقیقه  (200-150متر بر دقیقه) محدود شود تا از ورود آب باران /
برف جلوگیری شود .به الزامات بالا در ارتباط با محدودیت های دریچه ها در مورد سرعت هوا مراجعه شود (صفحه
ی بخشی  ۶-۵-۶صفحه ی  ۲۵۱دیده شود).
• توصیه های مربوط به مکان ورودی  /خروجی اتاق (بخشی  ۷-۵-۶صفحه ی :)۲۵۲
 Oورودی نباید در نزدیکی خروجی اگزوز موتور قرار داشته باشد.
 Oورودی و خروجی نباید در دیوار یکسانی قرار داشته باشند.
 Oخروجی باید تا حد ممکن در بالا قرار داشته باشد و ورودی نیز باید تا حد امکان در پایین قرار گیرد ،و در
عین حال جریان هوای تازه در کلی دستگاه حفظ شود.
 Oخروجی باید در سمت جهت باد ساختمان قرار گیرد.
• ابزار احتراقی اضافی نباید در اتاقی دستگاه مولد قرار گیرند (بخشی  ۸-۵-۶صفحه ی .)۲۵۲

)
(Determining
stnem
Airflow
 ۶-۵-۴تعیین الزامات جریان هوا eriuqeR
از روش زیر برای تعیین الزامات جریان هوای اتاق دستگاه مولد استفاده کنید.

 ۶-۵-۴-۱گام اول :تعیین گرمای ساطع شده از دستگاه مولد به اتاق
)(STEP1: Determine Heat Emitted to Room from Generator Set
موتور و دینام گرما به اتاق دستگاه مولد ساطع خواهند کرد .در شکل  ۹۱صفحه ی  ،۱۴۲گرمای مورد نظر QGs
نامیده شده است .برای تعیین مقدار گرما ،همان طور که در شکل  ۹۲صفحه ی  ۲۴۲نشان داده شده است ،به برگه

اطلاعات دستگاه مولد مراجعه کنید .برای مثال دستگاه مولد استندبای  DFXXکامینز که در شکل  ۹۲صفحه ی  ۲۴۲به

تصویر کشیده شده است OGs ،برابر با  5530.0 Btuبر دقیقه است  (5.9MJبر دقیقه).

ه اع ۲
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شکل  .۱۹گرمای ساطع شده به اتاق از دستگاه مولد ()SGO
 -۶-۵ ۴ - ۲گام دوم :تعیین گرمای ساطع شده به اتاق از صداگیر و لوله کشی اگزوز
)(STEP 2: Determine Heat Emitted to Room from Muffler and Exhaust Piping
هما ن گونه که در شکل  ۹۳صفحه ی  ۲۴۲نشان داده شده است ،لوله کشی صداگیر و اگزوز به اتاقی دستگاه مولد
گرما ساطع می کند .از جدول  ۲۰در صفحه ی  ۲۴۳برای تخمین این مقدار استفاده کنید.
برای سیستم نشان داده شده در شکلی  ۹۳صفحه ی  ،۲۴۲فرض کنید که  ۱۰فوت لوله کشی اگزوز عایق کاری
نشده با قطر  ۵اینچ وجود دارد (سه متر لوله به قطر  ۱۲۷میلی متر) و صداگیر عایق کاری نشده ای در اتاق دستگاه مولد قرار

با استفاده از جدول  ۲۰صفحه ی  ۲۴۳گرمای ساطع شده از لوله کشی ( )pOو صداگیر ( )MOتعیین می شود:

= 1390 BTU/TT1 in

ETU
mmin

(Op = 10

)t x13C

fee

p -

× ft

/ل /mmin = 1,44ل = 1443

TT1 in

in

0 = 1584/tin = 1.58"//
TTT

KJ
-481باتبOp = 3.0m × -
TT1111 X YY1

0 = 1501 BTU/mmin
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گرمایک سعاطع شده به اتاقی
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شکل  .۲۹برگه ی شاخصی های دستگاه مولد نمونه ای DEXX

شکل  .۳۹گرمای ساطع شده به اتاق از صداگیر و لوله کشی اگزوز
دقت داشته باشید که مقادیر داده شده در جدول  ۲۰صفحه ی  ۲۴۳و معادله های نمونه برای لوله کشی اگزوز و
صداگیر عایق کاری نشده است .کامینز لوله کشی اگزوز و صداگیر عایق شده را توصیه می کند تا میزان گرمای ساطع شده

 ۲یا ۲

شوند که لوله کاری اگزوز عایق کاری می شود .به عنوان یک عرف ۳۰٪ ،مقادیر گرمایی داده شده در جدول  ۲۰صفحه ی
 ۲۴۳را برای سیستم های عایق شده استفاده کنید.
عایق کاری انشعاب ها و توربو چارجر های اگزوز موتور باعث ایجاد صدمه می شود .علاوه بر این موضوع ،عایق
بندی سفت و سخت را نمی توان برای پیوندهای گسترشی استفاده کرد .برای جزئیات بیشتر به بخش سیستم اگزوز این

راهنما مراجعه کرده ،یا با پخش کننده ی محصولات کامینز در محل خود برای دسترسی به  AEB60.05تماس بگیرید.
•

لوله کشی اگزوز و صداگیر ها باید عایق کاری شوند.

• انشعابات و توربو چارجر های اگزوز موتور باید عایق کاری شوند.
•

عایق کاری سفت و سخت نباید در مورد پیوندهای گسترشی استفاده شود.

جدول  .۰۲گرمای ساطع شده ی تقریبی از لوله کشی اگزوز و صداگیر عایق کاری نشده

گرما از صداگیر (Btu/min

| [652
گرمای ساطع شده از لوله،

قطر لوله ،اینچ (میلی متر)

(ka/min
)922 (973
)1074 (1105
)1175 (1240
)1501 (1584
)1944 (2051
)2993 (3158
)3668 (3870
)5463 (5764

(Btu/min/ft (k.J/min/m
)87(301
)99 (343
)112 (388
)139 (481
)164 (568
)231(737
)268 (928
)318 ( 1101

)3 (76
)3.5 (98
)4 (102
)5 (127
)6 (152
)8 (203
)10 (254
)12 (305

)8233 (8686

)367 (1270

)14(356

 ۶-۵-۴-۳گام سوم :گرمای ساطع شده به اتاق از دیگر منابع گرمایی را تعیین کنید.
)(STEP3:Determine Heat Emitted to Room from Other Heat Sources
• گرما از دیگر منشاء ها را باید در طراحی سیستم تهویه در نظر گرفت.
دیگر منابع شامل صفحه ی سوئیچ ،پمپ ها ،کمپرسور ،روشنایی ،گرمای خورشیدی از طریق پنجره ها ،و دیگر ابزار

تولید گرما است .در معادله ی مورد نظر ،این گرما به عنوان  OAUxدر نظر گرفته شده است.
برای سیستم نمونه ،فرض کنید منابع گرمایی اضافی ای در اتاق دستگاه مولد وجود ندارد.

 ۶-۵-۴-۴گام چهارم :محاسبه ی کل گرمای ساطع شده به اتاق از کل منابع
)(STEP 4: Calculate the Total Heat Emitted to Room from All Sources
برای یافتن کلی گرمای ساطع شده به اتاقی
بخشی  ۳-۴-۵-۶صفحه ی  ۲۴۳را

جمع

دستگاه

مولد ،تمام مقادیر در گام های بخشی  ۱-۴-۵-۶صفحه ی ۲۳۰

کنید:

OTOT = OGS-- Op + OM -- OAUx
برای سیستم نمونه:

(Tor=ss30BT/1390ET/1son BT/troBT/t = 8421BT/t
 ۶-۵-۴-۵گام پنجم :تعیین حداکثر افزایش دمای اتاق مجاز
)(STEP 5:Determine the Maximum Acceptable Room Temperature Rise
)و
(MAX
برای تعیین حداکثر افزایش دمای اتاق دستگاه مولد قابل قبولی ،ابتدا حداکثر دمای بیرون TUoT

) را تعیین کنید .حداکثر دمای بیرون بالاترین دمای محتمل بیرون در آن
(MAX
حداکثر دمای اتاق قابل قبول MooRT
منطقه ی جغرافیایی است .اندازه گیری این دما در نزدیکی ورودی هوای اتاق دستگاه مولد ایده آل است .دمای نزدیک
ساختمان می تواند بالاتر از دما در فضاهای باز باشد.
•

حداکثر دمای بیرون باید در نزدیکی ورودی هوا اندازه گیری شود.

برای اندازه گیری حداکثر دمای اتاق قابل قبول ،به مقررات ساختمان ،قوانین محلی ،شاخصه های تشخیص آتش
سوزی ،حداکثر دمای در حال کار دستگاه مولد قبل از جدا سازی درجه بندی ،توانایی سیستم خنک سازی و دیگر عوامل
توجه کنید .به یاد داشته باشید که ممکن است دستگاه مولد حساسی ترین ابزار به دمای هوا در اتاق نباشد .حداکثر دمای اتاق
قابل قبولی را میتوان با محدودیت های عملیاتی دیگر ابزارها تعریف کرد.
حداکثر افزایش دمای اتاق دستگاه مولد قابل قبولی برابر است با:
ImaXTRooM-ImaXToUT

= AT

در سیستم نمونه ،تصور کنید که دستگاه مولد در مکانی قرار گرفته که در آن بالاترین دمای بیرونی در ورودی اتاق
 ،)2.23" )C 90 * Fو حداکثر دمای قابل قبولی اتاق  )04 " )C 104 " Fاست .حداکثر افزایش دمای اتاق دستگاه مولد
قابل قبولی برابر است با:

 =TA 40 * C - 32.2 * C = 7.8 * Cیا AT = 104 * F - 90 *F = *41 F

شکل  .۴۹حداکثر دمای محیط و اتاق قابل قبول
 ۶-۵-۴-۶گام ششم :تعیین لازمه های جریان هوای احتراق
)(STEP 6: Determine the Combustion Airflow Requirement
لازمه ی جریان هوای احتراق را همان گونه که در شکلی  ۹۵صفحه ی  ۲۴۷نشان داده شده است در برگه اطلاعات

دستگاه مولد بیابید .این مقدار برای نمونه ی دستگاه مولد استندبای  DFXXکامینز برابر با (34.7 1226.0 CIm

(nim/m

است.

 ۶-۵-۴-۷محاسبه ی جریان هوای کلی لازم در اتاق دستگاه مولد
(STEP7: Calculate the Total Airflow Required through the Generator Set
)ROOm

د(رر ابتدا ،جررییااننی هووااییی للااززم بررای به دست آووررددننی افزفازیناانیلشی ددمماای آانتااققی ططررااححیی شده محاسبه ممیی دشاسوود:

_

(0ToT

PRooآ
= (EET FFT T
در حالی که:

(cfm
 =ooRVحداقل جریان هوای تهویه ی وارد شده(m/min :
 = OToTکلی گرمای ساطع شده به اتاق (گام چهارم)؛ ()nim/JM

 = Cpگرمای مشخص )10.1×01 )C/gk/JM 0.241Btu/Ib/"F :
ح ۲۶

 = ATافزایش دمای اتاق دستگاه مولد (گام پنجم)) )C "F :

)
"1.20kg/m
tf)/
0.0750
 = dتراکم هواbl :

در مورد سیستهم نمونه،

بر /8421BTU

= 33278 Cf mm
و
ا(
))570
ه.
/مه 0
(
f
PFایTETU71 b , (EC 14
 رایا (/ft3
TT1111

V

ت

(-
ml

M

892 //
3

/min

= 944 M

=

)

WRooM

 ") () (021" /ها)

سپسی ،این مقدار را به لازمه ی هوای احتراقی ارائه شده در بخشی  ۶-۴-۵-۶صفحه ی  ۲۴۵اضافه کرده تا جریان هوای
کلی لازم را تعیین کنید:
VTor=VRooM-I-VCoMB

در سیستهم نمونه،

Wror = 33278cfm + 1226 cfm=34504 cfm
یا
Wror = 944 mm 3/min -- 34.7 m 3/min = O7O m 3/min
-

-
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شکل  .۵۹برگه مشخصات دستگاه مولد  DFXXنمونه
 ۶-۵-۴-۸گام هشتم  :تنظیم جریان هوا برای ارتفاع
)(STEP 8: Adjust Airflow for Altitude
تراکم هوا با افزایش ارتفاع کاهش پیدا می کند .دستگاه مولدی که در ارتفاع بالا کار می کند به جریان هوای حجیم
تری در مقایسه با دستگاه مولد در سطح دریا نیاز دارد تا جریان هوای هم اندازه ای را حفظ کند .جریان هوای گرفته شده از

بخشی  ۷-۴-۵-۶را به اندازه ی  ۳٪به ازای هر  ۱۰۰۰فوت  (۳۰۵متر) بالای سطح دریا افزایش دهید تا تهویه ی متناسب

به دست آید .از فرمول زیر استفاده کنید:
"ALT

()0.03
)) (Vror) -- (Vrorیی(
(cfm
در حالی که  = VADجریان هوای تنظیم شده برای ارتفاع(m/min :
(ft
 = Altارتفاع مکان نصب(m ،
(1000ft
 = AltREEارتفاع مرجع(305 m :

(cfm
 = V rorکل جریان هوای لازم گرفته شده از بخش  ۷-۴-۵-۶؛ (m/min

= VADJ

فرض کنید سیستم نمونه باید در ارتفاع  ۵۰۰۰فوتی  (۱۵۲۴متر) نصب شود.

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

(

-

 FFتا --ADI \03

3

/ t

 /) + 979/t = 1126و
3

3

TT1

) ))(0.03

1524 m

(

= VADJ

30 5mm

این آخرین مقدار ( )DAVجریان هوای واقعی لازم در شرایط مکان کار است .فراهم کنندگان ابزار تهویه ممکن است به
جزئیات اضافه جهت مشخص کردن ابزار مناسب برای نصب نیاز داشته باشند.

 ۶-۵-۴-۹قدم نهم :تعیین لازمه های پروانه ی تهویه ی یدکی
)(STEP 9: Determine Auxiliary Ventilation Fan Requirements
اگر

دستگاه

مولد دارای پروانه

و

رادیاتور

تعبیه

هوای دسیستم دسرد کننده :را از برگه شاخصه های

شده

دستگاه

در کارخانه باشد ،مقدار "هوای
مولد بیابید .این جریانی

دسرد کننده

است که

رادیاتور" یا "جریان

پروانه های سوار

بر

دستگاه

فراهم می کنند .در مورد دستگاه مولد استندبای  DFXXکامینز نمونه در شکل  ۹۶صفحه ی  ،۸۴۲این مقدار

) است.
)nim/m
m4.246f
22700.0
c
هقواک خنک سازک رادیاتور
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شکل  .۶۹برگه ی مشخصات دستگاه مولد  DFXXنمونه

کلی جریان هوای لازم ( )DAVبه دست آمده در بخشی  ۸-۴-۵-۶صفحه ی  ۲۴۷را با مقدار "جریان هوای

سیستم خنک کننده" در اطلاعات فنی دستگاه مولد مقایسه کنید.
اگر VADآ کمتر از مقدار "هوای

دسرد کننده

گی

رادیاتور" باشد ،پروانه

گی

سوار

بر

دستگاه

جریان هوای تهویه ای

بیشتر از ان چه نیاز است تولید می کند ،و به پروانه های یدکی دیگر نیازی نیست ،البته به این شرط که محدودیت جریان
هوای کلی در محدوده ی خود باقی بماند (بخشی  ۱۰-۵-۶در صفحه ی . )۴۵۲

را تولید نمی کند و به پروانه های یدکی نیاز پیدا می شود .پروانه های یدکی باید تفاوت بین VADآ و مقدار "جریان هوای
دسیستم دسرد کننده " را جبران

کنند.

پروانه ی یدکی باید به گونه ای اندازه گرفته شده باشد و در جایی نصب شود که مکمل

پروانه ی سوار بر دستگاه باشد ،نه این که با آن بر سر هوا رقابت کند.
اگر سیستم نمونه به پروانه و رادیاتوری نصب شده در کارخانه مجهز باشدVAD = 39680 Cfm ،

 )1 )126m/minبیشتر از مقدار "هوای سرد کننده ی رادیاتور" یعنی )nim/m 22700.0 cfm

 )4.246می

) را فراهم
1126m/min - =nm
im/m4.246 )nimf
/m6.384 22700.0c
cfm = 16980
سازند.

نکته :این مثال در مورد شرایط ویژه است .در اکثر کاربردها ،پروانه ی سوار بر دستگاه قادر به ایجاد جریان هوای
لازم خواهد بود .با این وجود ،این محاسبات باید انجام شوند تا از متناسب بودن پروانه اطمینان حاصل شود.
اگر دستگاه مولد رادیاتور یا پروانه ای نصب شده در کارخانه نداشته باشد ،به پروانه ای نصب شده در اتاق دستگاه
مولد نیاز است تا کلی جریان هوای محاسبه شده در بخشی  ۸-۴-۵-۶صفحه ی  ۲۴۷را فراهم کند.
اگر سیستم نمونه به رادیاتور یا پروانه ای نصب شده در کارخانه مجهز نباشد ،پروانه های نصب شده در اتاق دستگاه

)nim/m
m621f
1 39680
) تولید کنند.
مولد باید جریان هوایی برابر با c
 ۶-۵-۵الزامات طرح ورودی و خروجی تهویه اتاق
)(Room Ventilation Inlet and Outlet Design Requirements
•

ورودی (ها) و خروجی (ها) باید با کلی میزان جریان هوای اتاق سازگار باشند.

اگر دستگاه مولد دارای پروانه و رادیاتوری نصب شده در کارخانه باشد ،کل جریان اتاق دستگاه مولد برابر با جریان

هوای تهویه لازم در بخشی  ۸-۴-۵-۶در صفحه ی  ۲۴۷بالای ( )DAVیا "جریان هوای سیستم سرد کننده" در بخش
 ۶-۵-۴-۹در صفحه ی  ۲۵۰خواهد بود .بین این دو مقدار ،میزان بیشتر برابر با کلی جریان هوا خواهد بود .یک سیستم
نمونه در شکل  ۹۷صفحه ی  ۲۵۸نشان داده شده است.

اگر دستگاه مولد رادیاتور یا پروانه ای نصب شده در کارخانه نداشته باشد ،کلی جریان هوا در اتاقی دستگاه مولد برابر

با جریان هوای تهویه لازم در بخش  ۸-۴-۵-۶در صفحه ی  ۲۴۷بالای ( )DAVخواهد بود .سیستمی نمونه در شکل
 ۹۸صفحه ی  ۲۵۰نشان

داده شده است.
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شکل  .۷۹سیستم تهویه ی نمونه برای پروانه و رادیاتور نصب شده در کارخانه
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شکل  .۸۹سیستم تهویه ی نمونه برای پروانه و رادیاتور نصب شده در بیرون از کارخانه و سرد شده

از راه دور (نکته :سیستم سرد کننده در این شکل نشان داده نشده است).
ه ۲c

 ۶-۵-۶محاسبه ی ناحیه ی جریان موثر ورودی/خروجی
)(Calculating Inlet/Outlet Effective Flow Area
• سرعت هوا باید به  500 - 700فوت بر دقیقه  2.5 - (3.6متر بر ثانیه) محدود شود تا از نفوذ آب
باران برف جلوگیری شود.
•

در نصب دریچه ،برای محدودیت های سرعت هوا به سازنده ای دریچه مراجعه شود.

به طور معمول ،محدود کردن سرعت هوا به  500 - 700فوت بر دقیقه  2.5 - (3.6متر بر ثانیه) به جلوگیری از
ورود باران و برف به اتاق دستگاه مولد کمک می کند .در نصب دریچه ،از بررسی الزامات سرعت هوا با سازنده ای دریچه
اطمینان حاصل شود.

دریچه ها و دیواره های حائل روی ورودی و خروجی هوا جریان هوا را محدود کرده و عملکرد آن ها بسیار متفاوت

است .به عنوان مثال ،مونتاژی از یک دریچه که پره های باریکی دارد در مقایسه با دریچه ای با پره های عریض تر هوا را
بیشتر محدود می کند .منطقه ی باز مشخصی شده توسط سازنده ای دریچه یا دیوار حائلی را باید مورد استفاده قرار داد.
ناحیه ی جریان موثر لازم ورودی و یا خروجی را می توان محاسبه کرد:

پ
(ft
در حالی که  = Aناحیه ی جریان موثر (m
: = Vجرحیجامین )cfm (m/min
(ft/min
 = Sسرعت هوا(m/min :

در مورد سیستم نمونه در بخش  ،۱فرض کنید دریچه های ورودی و خروجی استفاده شده اند ،و سازنده ای دریچه
محدودیت لازم برای سرعت جریان هوا را  ۴۰۰فوت بر دقیقه  (۱۲۲متر بر دقیقه) تعیین کرده است.

) نیاز است.
)m
لذا به دریچه ای با ناحیه جریان موثر t2f9299

3

1126 " /main

"400بA = } = -
mainا/پیپی
- = 92 *mاپ
S

یا
م

۱ح۲

A = } = 400//in
 = 992ftثالث
S

 ۶-۵-۷توصیه هایی در مورد طراحی ورودی و خروجی طرح
)(Inlet and Outlet Design Guidelines
این الزامات و توصیه ها به فراهم سازی مقدار هوای لازم به اتاق دستگاه مولد و حفظ یکپارچگی سیستم کمک می

•

ورودی ها و خروجی ها باید به گونه ای قرار گیرند که هوا در طول کلی دستگاه مولد از سمت دینام تا رادیاتور
جریان داشته باشد.

و

هوای تهویه باید به صورت مستقیم از بیرون گرفته شده و مستقیما به بیرون ارجاع داده شود.

•

ورودی و خروجی نباید در دیواری یکسان قرار گیرند.

•

ورودی نباید در نزدیکی خروجی اگزوز موتور قرار گیرد.

و در عین حال جریان هوای تازه باید در سرتاسر دستگاه جریان داشته باشد.

در شکل  ۹۹صفحه ی  ۲۵۳تصویر طرح های اتاقی توصیه شده ،قابلی قبول ،و غیر قابل قبول از زاویه ی بالا نشان
داده شده اند .در شکلی  ۱۰۰صفحه ی  ۲۵۳نیز طرح های اتاقی توصیه شده و غیر قابل قبولی از زاویه ی بغلی به تصویر
کشیده شده است.

نکته :در دستگاه هایی که مجهز به مجموعه رادیاتورهای سوار بر دستگاه تعبیه شده در کارخانه هستند ،قرار دادن
خروجی اتاق در ارتفاع میسر نیست .طرح توصیه شده در شکل  ۱۰۰صفحه ی  ۲۵۳تنها در مورد سیستم های سرد
شده از راه دور توصیه میی شود.

 ۶-۵-۸فشار منفی در اتاق دستگاه مولد
)(Negative Pressure in the Generator Set Room
• سیستم تهویه باید برای کارکردهای قابل قبول در اتاق هایی طراحی شود که تمامی درهای ورودی سرویس آن
بسته است .در طول کارکرد دستگاه مولد ،تمامی درها باید بسته باقی بمانند تا جریان هوای تهویه طراحی شده
حفظ شود.
• ابزار احتراق اضافی نباید در اتاقی دستگاه مولد قرار گیرند.
ممکن است سیستم تهویه فشار منفی خفیفی را در اتاق دستگاه مولد ایجاد کند .توصیه می شود که ابزار احتراق

مثل مخزن های آب گرم ساختمان به دلیل احتمال ایجاد فشار منفی در اتاق دستگاه مولد قرار نداشته باشند .اگر این مساله
۲ح ۲

اجتناب ناپذیر است ،باید احتمال تاثیر بر عملکرد سیستم سرد کننده و دیگر تاثیرات منفی مثل جریان معکوس در هواکشی

بررسی شود ،دریچه ها و یا مجراهای ورودی اتاق های بسیار بزرگ ،پروانه های تنظیم فشار ،و دیگر ابزار برای پایین آوردن
فشار منفی به سطحی قابل قبول الزامی هستند.
بدون توجه به فشار موجود در اتاق دستگاه مولد ،این امکان باید برای پرسنل وجود داشته باشد که در موارد
اضطراری در(های) اتاق را باز کنند.
:
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شکل  .۰۰۱طرح های اتاق دستگاه مولد از زاویه ی بغل
۳ح ۲

) (Engine
 ۶-۵-۹تهویه ی میل لنگ موتور Crankcase Ventilation
خط هواکشی میل لنگ باید به گونه ای کشیده شود که بخار ،دستگاه را آلوده نسازد.
• اگر هواکشی میل لنگ تغییر کرده است ،فشار میل لنگ باید در نیروی درجه بندی شده اندازه گیری شود .فشار باید
مثبت بوده و از  ۳اینچ آب  (57.0 )kPaفراتر

نرود.

سیستم های تهویه ی میل لنگ موتور باز بخار موجود در میل لنگ را به اتاق دستگاه مولد می فرستند .ممکن است
این بخار حاوی روغن باشد .خط هواکشی میل لنگ باید به گونه ای کشیده شود که بخار میل لنگ نتواند هسته ای رادیاتور،
دینام ،تمیز کننده ی هوا ،یا دیگر ابزارهایی را که به روغن حساسی هستند را الوده کند .در زمان کشیدن خط هواکش،

احتمال آلودگی محیط را نیز باید در نظر داشت .نقاط گود یا فرو رفته در خط هواکش قابل قبول نیست ،و خط باید در برابر
یخ زدگی حفاظت شود .خط هواکشی نباید محدودیت بیش از حدی به سیستم وارد کند .اگر هواکشی تغییر کرده است ،فشار

میل لنگ باید در نیروی درجه بندی شده اندازه گیری شود .این مقدار باید مثبت باشد و از  ۳اینچ آب  )57.0 (KPaفراتر
نرود .ممکن است خطوط بیش از حد بلند فشار زیادی بر میل لنگ وارد کنند .ممکن است مسیری کوتاه تر یا قطر بیشتر
خطوط الزامی باشد.

) (Airflow
 ۶-۵-۱۰محدودیت جریان هوا Restriction
• در مجموعه پروانه  /رادیاتور سوار بر دستگاه ،محدودیت جریان هوای کلی اتاق دستگاه مولد نباید از مقدار حداکثری
لیست شده فراتر رود.

نمی تواند از مقدار لیست شده در اطلاعات فنی دستگاه مولد فراتر رود .به شکلی  ۱۰۱در صفحه ی  ۲۵۴مراجعه شود .در

مثالی دستگاه مولد  ،XXFDاین مقدار  ۰٫۵۰در  H2Oاست .)05.421 (Pa
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شکل  .۰۱ ۱برگه ی شاخصه های دستگاه مولد  DEXXنمونه
عح۲

ورودی (ها)

و

خروجی (های) اتاقی

دستگاه

مولد باعث محدودیت جریان هوا

همایی

.دنوش

باله

شکلی

 ۱۰۲صفحه گی ۲۵۶

مراجعه شود .محدودیت ورودی کاهش فشاری است که در شکل  ۱۰۲صفحه ی  AP ۲۵۶نام گذاری شده است.

محدودیت خروجی ،کاهش فشار در خروجی و هر گونه مجرای نصب شده است که در شکل  APo۱۰۲نامیده شده است.
جمع این دو مقدار باید کمتر از حداکثر محدودیت مجاز لیست شده در اطلاعات فنی دستگاه مولد باشد:

حداکثر محدودیت ایستا (گرفته شده از برگه اطلاعات دستگاه مولد) > APF APo
اگر کلی محدودیت سیستم از حداکثر مجاز فراتر رود ،جریان هوای کاهش می یابد .جریان هوای کاهش یافته از
عملکرد سیستم خنک کننده در دمای محیطی درجه بندی شده ی خود جلوگیری می کند .احتمالی گرم شدن بیش از حد و
خاموشی وجود دارد.
جزئیات اضافی در مورد عملکرد سیستم خنک کننده را می توان در برگه اطلاعات سیستم سرد کننده ی مدل
دستگاه مولد بافت .مثالی ارائه شده در شکل  ۱۰۳صفحه ی  ۲۵۶را در نظر بگیرید .تصور کنید که دستگاه مولد استندبای ۵۰

هرتزی در اتاقی با محدودیت جریان هوای کلی  ۰.۲۵در آب  (۶٫۴میلی متر آب) نصب شده است .در سیستم  50 Cدمای
محیط ،قابلیت واقعی دمای محیطی این سیستم  47 Cاست.

میزان جریان حجمی پیش بینی شده را باید از سازنده گرفت .در صورت نیاز به نصب مجراهای هوا در نصب های آمریکای
شمالی،

باله

انتشارات ( ASHRAEجامعه ی مهندسی گرایش،

خنک

سازی و تهویه هوای امریکا)

جهت

دریافت

توصیه

هنگامی که کلیه ابزار در اتاق نصب شدند ،محدودیت جریان هوا باید بررسی شود تا از این که در محدوده قرار می
گیرد اطمینان حاصل شود .به بخشی  ۱۶-۵-۶در صفحه ی  ۲۶۰مراجعه شود.

حح۲

شکل  .۲۰۱محدودیت جریان هوای ورودی و خروجی هوا
662

|

سیستم خنک سازک رادیاتور دماک محیطکا  50درجه اک
قرار گرفته در قوای آزاد همراه با محافظ،

حداکثر محدودیت ایستای جریان هقوای سرد

بدون محدودیت خروج هقوا

کننده ،بدون محافظ (اینچ آب میلی متر آب)
درجه بندگی

F202

بیاییابایتی-پی-پی-پاییپایی

وظیفه

()w

حداکثر دمای محیطی قابل قبول ،درجه ی سانتی گراد
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45
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50
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5.5

52

52.5

270

NA

NA

NA

NA

40

NA

428

17

50

275

NA

NA

NA

NA
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NA
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546
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شکل  .۳۰۱برگه اطلاعات سیستم سرد سازی  DXXXنمونه

 -۹ح ۲

استند باک ،هم
اصلی
استاندارای

-1

وی

آی -عnن

)
(Ventilating
s
Multiple
tGenerator
 ۶-۵-۱۱تهویه سازی دستگاه های مولد چندگانه eS
• هر کدام از دستگاه های مولد در نصب دستگاه های چندگانه باید میزان جریان هوای تازه لازم را دریافت

کند.

در کاربردهایی که در آن ها چندین دستگاه مولد در یک اتاق نصب شده اند ،سیستم تهویه باید به گونه ای طراحی
شود که میزان هوای لازم در طول هر کدام از دستگاه های مولد جریان داشته باشد .هدف در چنین نصب هایی داشتن
جریانی یکنواخت در همه ی واحدها است .روش های زیادی برای دستیابی باله این هدف وجود دارند ،از جمله:
• قرار گرفتن صحیح ورودی و خروجی های اتاق

در نصب هایی که چند دستگاه در آن به کار می رود ،باید دقت بیشتری به کار برد تا از این مساله اطمینان حاصل
شود که هوای تهویه داغی که از یک دستگاه خارج می شود دوباره وارد دستگاه دیگر نگردد .نمونه های طرح های خوب و

)(Louver
 ۶-۵-۱۲عملکرد دریچه noitarepO
• در نصب های استند بای/ضروری ،دریچه ها باید بلافاصله پس از شروع به کار دستگاه مولد باز شوند .در اقلیم های
سرد ،ممکن است دریچه ها تنها برای هوای احتراق باز شده و کنترل شوند تا دمای داخلی اتاق را تنظیم کنند.
انتظار می رود دستگاه های مواد استفاده شده در نیروی اضطراری یا استندبای بار کامل را بلافاصله پس از شروع به
کار اداره کند .در چنین شرایطی ،از این که دریچه ها باز هستند و به محضی شروع کار امکان جریان کاملی هوا را فراهم
ساخته اند اطمینان حاصل کنید.

در اقلیم های سرد ،یا در مواقعی که دستگاه مولد تحت بار سبک یا هیچ گونه باری در حال کار یا آزمایش شدن
است ،جریان کامل هوا در منطقه می تواند به سرد شدن بیش از حد منجر شود .در چنین نمونه هایی ،دریچه ها را می توان
به کمک ترموستات کنترل کرد تا دمای اتاق در سطح قابل قبولی باقی بماند و خنک سازی صحیح صورت گیرد .مراقب
ایجاد شدن فشار منفی باشید ،چرا که باعث ایجاد خطر برای سلامتی پرسنل اتاق دستگاه مولد می شود.

هوای تهویه سازی را می توان دوباره به گردش در آورد تا دمای اتاق دستگاه مولد را برای کار در اقلیم های سرد

این سیستم گردش مجدد باید توسط ترموستات کنترل شود تا دمای مناسبی را در اتاق حفظ کند .به شکلی  ۱۰۵در صفحه
 ۲۵۸مراجعه شود.

۷ح۲
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شکل  .۴۰۱نصب دستگاه مولد چندتایی
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دریچه هقاک کنترل شونده
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شکل  .۵۰۱سیستم چرخشی مجدد اتاق
\۲ c /

) (Blocking
 ۶-۵-۱۳دیوارهای حائل Walls
• اگر دیوار حائلی نصب شده است ،نباید نزدیک تر از فاصله ای برابر با  1Xارتفاع دریچه ی خروجی از
ساختمان قرار بگیرد .برای دستیابی به عملکرد بهینه ،دیوار باید در فاصله ی تقریبی  3Xارتفاع دریچه ی
خروجی ساختمان قرار گیرد.
ه

همراه با هرگونه دیوار حائل ،باید باد نمایی چرخشی و یک ناودان نصب شود.
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شکل  .۶۰۱دیوار حائل و باد نمای چرخشی
دیوارهای حائل را میتوان به منظور جلوگیری از وزش باد به داخل خروجی های تهویه ایجاد کرد .به شکلی  ۱۰۶در صفحه
 ۲۵۹مراجعه شود .دیوار حائلی باید در فاصله ای از خروجی نصب شود که حداقل برابر با خروجی رادیاتور باشد .عملکرد بهتر

را می توان در فاصله ای سه برابر خروجی هوای رادیاتور به دست آورد .باد نمایی چرخشی را باید به کار برد تا به کاهش
محدودیت ایجاد شده توسط دیوار کمک کند .ناودانی باید ضمیمه ی باد نمای چرخشی شود تا از وارد شدن باران به اتاق
دستگاه مولد جلوگیری کند.

)
(Ventilation
noita
Air
 ۶-۵-۱۴فیلتر کردن هوای تهویه سازی rtliF
اتاق دستگاه مولد باید عاری از گرد و خاک و ذرات معلق باشد .هوای تهویه ای که توسط گرد و خاک ،پرز ،نمک یا

دیگر مواد شیمیایی آلوده شده است به فیلترهای مخصوصی در سیستم تهویه ی اتاق ،موتور یا دینام نیاز دارد .اگر قرار است
فیلتر استفاده شود ،باید میزان محدودیتی که برای جریان هوا به وجود می آورد در نظر گرفته شود .در دستگاه های مولدی
که مجهز به رادیاتور سوار بر دستگاه هستند ،محدودیت فیلتر باید در محاسبات مربوط به محدودیت جریان هوای کلی
۹ح۲

محسوب شود .کل محدودیت ،که شامل فیلتر ها نیز می شود ،باید پایین تر از محدودیت کلی مجاز لیست شده در اطلاعات
فنی دستگاه مولد باشد (بخشی  ۱۰-۵-۶در صفحه .)۴۵۲
• اگر قرار است فیلترهای سیستم تهویه نصب شوند ،سیستمی برای شناسایی فیلترهای گرفته باید وجود داشته
باشد.

اگر بنا بر استفاده از فیلتر است ،باید تدارکاتی در نظر گرفته شود تا وضعیت این فیلترها بررسی شود و فیلترهای
گرفته شده شناسایی شوند .نشان گرهای افت فشار را می توان بر سیستم تهویه ی اتاق نصب کرد .راه حل های دیگر نیز

)
(Altitude
eru
and
t
Ambient
 ۶-۵-۱۵دمای ارتفاع و محیط arepmeT
ارتفاع و دمای محلی نصب بر تراکم هوای محیط دستگاه مولد تاثیرگذار است ،که در نتیجه عملکرد موتور ،دینام و
سیستم خنک سازی را تحت الشعاع قرار می دهد .برای جزئیات بیشتر ،که شامل مبحث دمای محیطی محدود کننده

( )TALنیز می شود ،به بخش سیستم های خنک کننده ی دستگاه موتور و شرایط محیطی در این راهنما مراجعه شود.

)(System
 ۶-۵-۱۶وارسی سیستم noitacifireV
هنگام نصب سیستم ازمایش های عملی ای باید صورت گیرد تا از این که الزامات طرح برطرف شده اند اطمینان
حاصل گردد.

) (Room
 ۶-۵-۱۶-۱افزایشنی دمای اتاق Temperature Rise
رویه ی زیر را می توان برای مقایسه ی افزایش دمای واقعی و طراحی شده به کار برد.
 -۱دستگاه مولد را در بار کاملی ۱و (۰عامل نیرو قابل قبول است) به قدری به کار بگیرید که دمای خنک کننده ی موتور
یا روغن تثبیت شوند .این امر تقریبا یک ساعت طول می کشد.
 -۲در حین این که دستگاه مولد در بار درجه بندی شده کار می کند ،دمای هوای اتاق دستگاه مولد را در ورودی تمیز
کننده ی هوا اندازه گیری کنید.
 -۳دمای هوای بیرون را در همان مکانی که در بخشی  ۵-۴-۵-۶صفحه ی  ۲۴۴استفاده شد اندازه بگیرید.
 -۴تفاوت دمای بین بیرون و اتاق دستگاه مولد را محاسبه کنید.
 -۵بررسی کنید که افزایش دمای اتاق طراحی از حد مجاز فراتر نرفته باشد.

اگر افزایش دمای اتاق طراحی از حد مجاز فراتر رفته باشد ،به آزمایش دقیق تر امکانات یا تصحیح طراحی سیستم
نیاز است.

۲۹۰

 ۶-۵-۱۶-۲محدودیت جریان هوا ( ) Airflow Restriction
قبل از این که دستگاه مولد برای سرویس دهی در جای خود قرار گیرد ،محدودیت جریان هوای اتاق را بیاد اندازه
گیری کرد تا از این مساله اطمینان حاصل شود که سیستم از حداکثر محدودیت جریان هوای مجاز لیست شده در اطلاعات
فنی مربوط به دستگاه مولد تجاوز نمی کند .محدودیت جریان هوای اتاق را باید طبق شکلی  ۱۰۷و شکلی  ۱۰۸در صفحه
 ۲۶۱اندازه گیری کرد.
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سیاست

فشار ایستا را در  6اینچی  (150میلی متراک) رادیاتور اندازه گیرک کنید

شکل  .۷۰۱اندازه گیری محدودیت جریان هوا
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به نسب مدت

م

مولد باز نگه دارید

-

کساحت

اتاقی دستگاه

 -۳بررالعه جای

فشار ایستا -محراک

دالان سیاسی

 (6 1/4 INمیلی متری)
با انتهاک متصل شده و سوراخ هقاک ضربدرک

دریل شده ی  (1.5 1/6 INمیلی متر)
راسری موازک با جریان هقواک موجود در دریچه ک
خروجی رادیاتور را در فاصله 12ک اینچی

 (300میلی متراک) از رادیاتور قرار دهقید

فشار ا
شیب دار

نتی

 0.01در

)
شکل  .۸۰۱اندازه گیری محدودیت جریان هوا
۲- ۱

دقت WC
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 ۶-۵-۱۷راهنمایی های کلی Guidelines
تهویه ی اتاق مولد برای بیرون کردن گرمای ساطع شده از موتور ،دینام و دیگر ابزار تولید گرما در اتاق دستگاه مولد
الزامی است .تهویه گازهای خطرناک اگزوز را نیز خارج کرده و هوای احتراق را فراهم می کند .طراحی سیستم تهویه ی
ضعیف باعث افزایش دمای محیط اطراف دستگاه مولد شده که می تواند بازده ضعیف سوخت ،عملکرد ضعیف دستگاه مولد

از کار افتادن زودهنگام قطعات ،و گرم شدن بیش از حد موتور را به بار آورد .این امر حتی می تواند به شرایط کاری بد در
اطراف ماشین نیز منجر شود.

انتخاب محل تهویه ی اگزوز و ورودی برای عملکرد مناسب سیستم امری ضروری است .در شرایط ایده آل ،اگزوز و
ورودی این امکان را برای هوای تهویه فراهم می کنند که در راستای کل اتاق دستگاه مولد به گردش درآید .در زمان تعیین
محلی هوای اگزوز باید تاثیر بادهای بازدارنده نیز در نظر گرفته شود .این تاثیرات می توانند به میزان چشمگیری عملکرد
رادیاتور سوار بر تخته را کاهش دهند .اگر مشکلی در مورد سرعت و مسیر باد وجود دارد ،می توان از دیوارهای حائل جهت
جلوگیری از وزش باد به داخلی خروجی هوای اگزوز موتور استفاده کرد (به شکلی  ۱۰۹صفحه ی  ۲۶۳مراجعه شود) .باید
دقت کرد که تهویه ی اگزوز وارد منطقه ای از ساختمان نشو که به دلیل مسیر بادهای بازدارنده ناحیه گردشی ای شکلی

جدول  .۱۲نقاط جوش و یخ زدن در برابر غلظت ضد یخ
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فشار ایستا را در  6اینچی
 (150میلی متراک) رادیاتور
کمتر از ارتفاع رادیاتور نباشد

دریچه که خروجی هقوا

اتصال دهقنده ک

اندازه گیرک کنید

دریچه یک قابل انعطاف

شکل  .۹۰۱خنک سازی رادیاتور تعبیه شده در کارخانه
هوای تهویه ای که به گرد و خاک ،پرز ،یا دیگر مواد آلوده است به فیلترهای خاصی در موتور و یا دینام احتیاج دارد

مولد در محیط هایی که دارای آلودگی شیمیایی هستند با کارخانه تماس بگیرید.

تهویه ی میل لنگ یا تخلیه ی میل لنگ به بیرون بهترین راه حل است.
باید به سرعت هوای ورودی کشیده شده به اتاق دستگاه مولد دقت کرد .اگر میزان جریان هوا خیلی زیاد باشد،

ممکن است دستگاه های مولد باران و برف را به اتاقی که در آن کار می کنند بکشند .هدف یک طراحی خوب محدود کردن
سرعت هوا در گستره ی  )022-051 )nim/m 500-700 f/minاست.
در اقلیم های سرد ،هوای اگزوز رادیاتور را می توان مجددا به گردش درآورد تا دمای هوای محیط در اتاق دستگاه
مولد را تنظیم کند .این امر باعث می شود دستگاه مولد سریع تر گرم شده و دمای سوخت از نقطه ی توده ی سوخت بالاتر

۲۹۳

بیفتند ،در حالی که دریچههای هوای اصلی اگزوز باز هستند ،تا دستگاه مولد در صورت نیاز به کار خود ادامه دهد .طراحان

باید آگاه باشند که دمای عملکردی اتاق دستگاه مولد به دمای بیرون خیلی نزدیک خواهد بود ،لذا یا لوله کشی آب را از اتاق
دستگاه مولد رد نکنید ،یا از آن در برابر یخ زدن محافظت کنید.
حین این که هوای تهویه در اتاق ابزاری جریان پیدا می کند ،دمای آن ،خصوصا هنگام عبور از کنار دستگاه مولد ،به
تدریج بالا می رود .به شکلی  ۱۱۰در صفحه ی  ۲۶۵مراجعه کنید .این مساله ممکن است در درجه بندی دمای دستگاه مولد

و کل سیستم سردرگمی به وجود آورد .راه حل تولید نیروی کامینز درجه بندی سیستم سرد کننده طبق دمای محیطی
اطراف دینام است .افزایش دما در اتاق تفاوت بین دمای اندازه گیری شده در دینام و دمای بیرون است .دمای هسته ای
رادیاتور بر طراحی سیستم تاثیر نمی گذارد ،چرا که دمای رادیاتور مستقیما از اتاق ابزار بیرون می رود.
هدف یک طراحی خوب در کاربردهای استندبای حفظ دمای اتاق در کمتر از  (05 * )C 125 * Fاست .با این

وجود ،محدود کردن دمای اتاق دستگاه مولد به  )04 )C 100Fبه دستگاه مولد این امکان را می دهد تا از مجموعه ی
رادیاتور سوار بر تخت ارزان تر و کوچک تری استفاده کند ،و نیاز به جداسازی درجه بندی را به دلیل دمای افزایش یافته ی
هوای احتراق از بین می برد .از این مساله اطمینان حاصل کنید که شاخصه های طرح دستگاه مولد فرضیه هایی را که در
طرح سیستم تهویه برای دستگاه های مولد مورد استفاده قرار می گیرند را به طور کامل توصیف کرده اند.

در این صورت سوال اساسی این می شود که "حداکثر دمای هوای بیرون در زمانی که دستگاه مولد برای کار روشن
می شود باید چقدر باشد؟" این فقط مربوط به دمای حداکثری محیط در مناطق ای ارتباط پیدا می کند که دستگاه مولد در

آن جا نصب شده

است.

به عنوان مثال ،ممکن است در بعضی مناطق شمالی ایالات متحده دمای حداکثر از  (F0فراتر نرود .لذا طراح می
تواند قطعات سیستم تهویه را بر اساسی افزایش دمای  10Fهمراه با یک سیستم خنک سازی دستگاه مولد  ،F001یا
بر اساسی افزایش دمای  35 Fهمراه با یک سیستم خنک سازی دستگاه مولد  125Fانتخاب کند.
عامل اصلی در عملکرد درست سیستم اطمینان حاصل کردن از این مسائلی است که تصمیمات مربوط به حداکثر
دمای در حال کار و افزایش دما با دقت صورت گرفته ،و سازنده ی دستگاه مولد نه تنها رادیاتور ،بلکه سیستم خنک سازی را
نیز برای دماها و تهویه مورد نیاز طراحی می کند.
نتیجه ی طراحی نادرست سیستم این است که دستگاه مولد در زمانی که دمای محیط و بار دستگاه مولد بالا است
داغ می کند .با این وجود ممکن است سیستم در دماها یا سطوح باری پایین تر به درست کار کند.

ع ۲۹
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جریان هقوای ورودی

جریان اقوقی خروجتی
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شکل  .۰۱۱دمای هوای معمول در اطراف یک دستگاه مولد در حال کار

) (Air
 ۶-۵-۱۸محاسبات جریان هوا Flow Calculations
میزان جریان هوای لازم برای حفظ افزایش دمایی خاصی در اتاق مولد توسط این فرمول به دست می آید:
Q

= ][[
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کلی جریان لازم در اتاق مقدار محاسبه شده از این معادله ،به علاوه ی هوای احتراق مورد نیاز برای موتور است.

ح ۲۹

در این محاسبه عوامل اصلی گرمای ساطع شده توسط دستگاه مولی (و دیگر ابزار حاضر در اتاق) و حداکثر افزایش
دمای مجاز هستند.

از آن جایی که خروج گرما به اتاق اساسا به میزان  KWدستگاه مولد ارتباط دارد و درجه بندی توسط تقاضای بار
الکتریکی ساختمان تعیین می شود ،تصمیم اصلی که باید توسط طراح در مورد تهویه گرفته شود این است که چه افزایش
دمای مجازی در اتاق قابل قبول است.

)
(Field
s
Testing
me
of Ventilation
 ۶-۵-۱۹آزمایشی عملی سیستم های تهویه tsyS

شرایط عملیاتی واقعی ،در برابر افزایش دمای طرح است .اگر افزایش دما در بار کامل و دماهای محیطی پایین تر طبق پیش
بینی ها باشد ،احتمال این می رود که در دماهای محیطی و سطوح باری بالاتر نیز عملکرد به درستی صورت گیرد.
رویه ی زیر را می توان برای تایید اولیه ی طراحی سیستم تهویه مورد استفاده قرار داد:
 -۱دستگاه مولد را در بار کامل ۱و (۰عامل نیرو قابل قبول است) به قدری به کار بگیرید که دمای خنک کننده ی موتور
تثبیت شود .این امر تقریبا یک ساعت طول می کشد.
 -۲در حین این که دستگاه مولد در بار درجه بندی شده کار می کند ،دمای هوای اتاق دستگاه مولد را در ورودی تمیز
کننده ی هوا اندازه گیری کنید.
 -۳دمای هوای بیرون را اندازه بگیرید( .در سایه)

 -۵بررسی کنید که افزایش دمای طرح اتاق مولد ،و حداکثر دمای مخزن بالای موتور از حد فراتر نرفته باشد.
اگر هر یک از افزایش دمای طرح یا دمای مخزن بالا از حد فراتر رفته باشد ،ازمایشی دقیق تر امکانات یا تصحیح
طراحی برای بررسی طراحی درست سیستم اجباری است.

)
(Skid-Mounted
noita
Radiator
 ۶-۵-۲۰تهویه ی رادیاتور سوار بر تخته litneV
در این پیکر بندی (شکلی  ۱۰۹صفحه ی  ،)۳۶۲پروانه هوا را از طریق دهانه ی ورودی هوا در دیوار روبرو و در طول
دستگاه مولد کشیده و به رادیاتوری که لبه هایی برای اتصال مجرا به بیرون ساختمان دارد می فرستد.
مسائل زیر را در نظر بگیرید:
•

مکان اتاق مولد باید به گونه ای باشد که هوای تهویه را بتوان به طور مستقیم از بیرون کشیده و به بیرون
ساختمان هدایت کرد .هوای تهویه نباید از اتاق های کناری کشیده شود .در ضمن اگزوز باید هوا را از رادیاتور

۲۹۹

به سمت خروجی هوای ساختمان بیرون کند تا احتمال کشیده شدن گازهای اگزوز و دوده همراه با هوای تهویه
به اتاق مولد کاهش پیدا کند.
دهانه ی ورودی و خروجی هوای تهویه سازی باید به گونه ای قرار گیرد یا محافظت شود که صدای پروانه و
تاثیرات باد در جریان هوا را به حداقل برساند .در صورت استفاده ،محافظ خروج نباید از میزان ارتفاع رادیاتور

دور تر از دهانه ی سیستم تهویه قرار گیرد .عملکرد بهتر در سه برابری ارتفاع رادیاتور به دست می آید .در
مناطق محدود ،باد نماهای چرخشی به کاهش محدودیت به وجود آمده از موانع اضافه شده به سیستم کمک

ترتیب دهید تا وارد اتاق مولد نشوند.
جریان هوا در رادیاتور معمولا برای تهویه ی اتاق مولد کافی است .به محاسبه ی نمونه (بخش  ۱۸-۵-۶در
صفحه  )۵۶۲جهت روش تعیین جریان هوای لازم برای برطرف کردن الزامات افزایش دمای هوای اتاق

به برگه ی مشخصات دستگاه مولد توصیه شده برای اطلاع از جریان هوای طرح در رادیاتور و محدودیت
جریان هوای مجاز مراجعه کنید .محدودیت جریان هوای مجاز نباید فراتر از حد باشد .فشار ایستا (محدودیت
جریان هوا) باید ،همان گونه که در شکلی  ۱۰۹صفحه ی  ۲۶۳و شکلی  ۱۱۱صفحه ی  ۲۶۹و شکلی  ۱۱۲در
صفحه  ۲۶۹نشان داده شده ،اندازه گیری شود تا قبل از شروع به کار دستگاه این مساله تایید شود که سیستم
خیلی محدود کننده نیست .این مساله در مواقعی که هوای تهویه از طریق مجراهای بلند ،گریلی های محدود
کننده ،دیوارهای حائل و دریچه فراهم شده یا به بیرون فرستاده می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.
قانون عرفا برای اندازه گیری ورودی ها و خروجی های هوای تهویه در گذشته استفاده و حتی منتشر شده اند
اما اخیرا به طور گسترده ای متوقف شده اند .به دلیل تنوع گسترده در عملکرد دریچه ها ،و الزام های زیاد

دریچه نمودارهای محدودیتی در برابر جریان هوا هایی دارند که به صورت آماده در دسترس هستند .این
نمودارها همراه با طرح ماجراها و دیگر محدودیت ها میتوانند به راحتی با شاخصه های منتشر شده در مورد

دستگاه مولد مقایسه شوند تا روشی قابل اطمینان در مورد تعیین سطوح محدودیت قابل قبول به دست آید.

موجود در مورد طراحی مجرا مراجعه کنید .دقت داشته باشید که مجرای ورودی باید جریان احتراق را علاوه بر

جریان تهویه مدیریت کند (به برگه ی مشخصات مراجعه شود) و باید اندازه ی آن بر اساس این موارد تنظیم
شود.

دریچه ها و دیوارهای حائل دهانه ی ورودی و خروجی جریان هوا را محدود می کنند و از نظر عملکرد تفاوت

۲- ۷

با باد نماهای عریضی تر محدود کننده است .ناحیه ی باز موثر مشخصی شده توسط سازنده ای دریچه یا دیوار
حائلی را باید مورد استفاده قرار داد.
به این دلیل که پروانه ای رادیاتور فشار منفی ای در اتاق مولد ایجاد می کند ،توصیه می شود که ابزار احتراق

مثل مخزن آب گرم ساختمان در اتاق دستگاه مولد قرار نگیرد .اگر این مساله اجتناب ناپذیر است ،باید احتمال
وجود تاثیرات منفی مثل جریان معکوس در هواکش بررسی شود و ابزاری (مثل دهانه های ورودی اتاق بسیار
بزرگ و/یا مجرا ،،پروانه های تنظیم فشار و دیگر موارد) برای کاهش فشار منفی به سطوح قابل قبولی فراهم
شود.

در اقلیم های سردتر ،باید از دریچه های هوای اتوماتیک برای بستن دهانه های ورودی و خروجی هوا استفاده
شود تا در زمانی که دستگاه مولد در حالی کار نیست از اتلاف گرما جلوگیری شود .دریچه ای ترموستاتی باید
مورد استفاده قرار گیرد تا بخشی از هوای خروجی رادیاتور را مجددا به گردش در بیاورد و حجم هوای سرد
کشیده شده به اتاق را در زمان کار دستگاه کاهش دهد .دریاچه های هوای ورودی و خروجی باید در زمانی که

دستگاه شروع به کار می کند کاملا باز باشند ،دریچه ی گردشی مجدد باید کاملا در  )61 )C 60Fباشد.
به جز هوای خروجی رادیاتور گردش کننده ی مجدد به اتاق مولد در اقلیم های سرد ،دیگر هوا های تهویه باید
به صورت مستقیم به خارج ساختمان فرستاده شوند .غیر از اتاق مولد ،از این هوا نباید برای گرم کردن دیگر
فضاها استفاده کرد.
اتصال دهنده ی دریچه ی انعطاف پذیری را باید در رادیاتور فراهم کرد تا از گردشی مجدد هوای اگزوز در
اطراف رادیاتور جلوگیری شود ،و گردشی و لرزش دستگاه مولد را گرفته و از انتقال صدا جلوگیری کند.

نکته :ممکن است پوشش های رادیاتور یا تبدیل های دریچه فقط برای تحمل وزن یا سازه ی تبدیل
دریچه ی قابل انعطاف طراحی شود .از اضافه کردن وزن ابزار اضافه همراه با پوشش های رادیاتور یا تبدیل
های دریچه بدون تحلیل کافی نیرو و لرزش خودداری کنید.

معمولا دستگاه مولد سوار بر تخته برای قابلیت خنک سازی نیروی کامل در دمای  40 Cطراحی شده است،
در حالی که در برابر مقاومت جریان هوای سرد کنندهای خارجی  0.50اینچ ( WCنقطه ی  ،Aشکل ۱۱۲
در صفحه ی  )۹۵۲کار می کند .مقاومت جریان هوای خارجی توسط مجراها ،دیوار های حائلی ،دریچه های

هوا ،دریچه ها و دیگر موارد ایجاد می شود .کار در دمای محیط بالاتر از دمای طرح (برای مثال ،نقطه ی B
در شکل  ۱۱۲صفحه ی  )۹۶۲را

می توان در صورتی در نظر گرفت که تخلیه هوا قابل قبول باشد و یا

مقاومت در برابر جریان هوای سرد کننده کمتر از مقاومت ای باشد که توانایی سرد کردن در برابر آن آزمایش
شد (مقاومت کمتر برابر است با جریان هوای بیشتر در رادیاتور ،و جبران تاثیر دمای هوای بالاتر در توانایی سرد
کننده ی رادیاتور) .برای دستیابی به قابلیت خنک سازی دستگاه مولد قابل قبولی در دمای افزایش یافته ی
محیط با کارخانه مشورت کنید.

\۲۹ /
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دیگر انتهای فشارسنج را
ح

با هدفمنیت

اتاقی دستگاه مولد

باز نگه دارید

/

عمح
 -۳بررلندایی

فشار ایستا -مجراک

دالان سیاسی

 (6 1/4 INمیلی متری)
با انتهاک متصل شده و سوراخ هقاک ضربدرک

دریل شده ی 1/6 IN
راس موازک با جریان هقواک موجود در دریچه ک
خروجی رادیاتور را در فاصله کا  6اینچی

 (150میلی متراک) از رادیاتور قرار دهقید

م

فشار سنج
شیب دار

شکل  .۱۱۱ابزار توصیه شده برای اندازه گیری محدودیت جریان هوا
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انتقال دهقنده ک گرماک سوار بر موتور

شکل  .۳۱۱تهویه ی هوا در سیستم های خنک سازی انتقال دهنده ی گرما

 ۶-۵-۲۱کاربردهای انتقال دهنده تهویه سازی یا رادیاتور از راه دور
)(Ventilating Heat Exchanger or Remote Radiator Applications
ممکن است به دلیل ملاحظات مربوط به صدا یا به این خاطر که محدودیت جریان هوا در ماجراهای بلند انتقال
دهنده ی گرما بیشتر از مقدار مجاز برای پروانه رادیاتور موتوری است ،سیستم سرد کننده ی رادیاتور راه دور (شکلی  ۱۱۳در
صفحه ی  )۰۷۲انتخاب شود .مسائلی زیر را در نظر بگیرید:

• پروانه های تهویه باید برای اتاق مولد تهیه شوند .پروانه های تهویه باید قابلیت به حرکت در آوردن جریان
هوای تهویه لازم در برابر محدودیت های جریان هوا را داشته باشند .محاسبه ی نمونه ی زیر را در مورد روش
تعیین جریان هوای لازم برای تهویه ببینید.

ممکن است پروانه رادیاتور راه دور برای تهویه ی اتاق مولد نیز استفاده شود.

۲۷۰

•

مکان پروانه و ورودی هوا باید به گونه ای باشند که هوای تهویه به سمت دستگاه کشیده شود.

در کل ،سیستم های سرد کننده ی راه دور بارهای پارازیتیک بیشتری دارند ،لذا ظرفیت  KWکمتری از دستگاه
مولد برای این کاربردها در دسترسی است .به یاد داشته باشید که بارهای پارازیتیک را به کلی لازمه های بار برای دستگاه
های مولد اضافه کنید.

 ۶-۵-۲۲نمونه ی محاسبه ی جریان هوای تهویه

)(Example Ventilating Air Flow Calculation

به اتاق  4100 BTU/minاست .صداگیر و ده فوت لوله ی اگزوز با قطر پنج اینچ در داخل اتاق مولد قرار گرفته اند.
جریان هوای لازم برای محدود کردن افزایشی دمای هوا

باله

 30 * Fرا تعیین کنید.

گرمای یک لوله ی اگزوز  ۵اینچی  132BTU/minبه ازای هر فوت لوله ،و از صداگیر 2500 BTU/min
است .ورودی های گرما به اتاق را به ترتیب زیر با هم جمع کنید:
خروج گرما از دستگاه مولد

۴ ۱۰۰

گرما از لوله ای اگزوز ۱۰ × ۳۲ -

۱۳۲۰

گرما از صداگیر

۲۵۰۰

کلی گرمای ساطع شده به اتاق مولد )niM/UTB( ۷۲۰۰

۲۷۱

جدول  .۲۲اتلاف گرما از لوله های اگزوز و صداگیر های عایق نشده
| 6.74

گرما از (Btu/minریگادص

گرمای ساطع شده از لوله،

قطر لوله ،اینچ (میلی متر)

(k.J/min
)297(313
)490 (525
)785 (828
)1.100 (1.160
)1.480 (1.485
)1.767 (1.864
)2.500 (2.638
)3.550 (3.745
)5.476 (5.768
)8.500 (8.968
)10.083 (10.368

)Btu/min/ft (k.J/min/m
)47 (162
)57 (197
)70 (242
)84 (291
)96 (332
)108(374
)132(457
)156 (540
)200 (692
)249 (862
)293 (1.014

)1.5 (38
)2 (51
)2.5 (64
)3 (76
)3.5 (98
)4 (102
)5 (127
)6 (152
)8 (203
)10 (254
)12 (305

 .۲جریان هوای لازم برای جبران اتلاف گرما در اتاق بخشی از ورودی گرما تقسیم بر افزایش دمای مجاز هوای اتاق

است (به بخش تهویه در قسمت قبلی مراجعه شود):
55 . 7920

= 14520ft3/min

55 . Q
= -ا=In -
AT

)Fuel
 ۶-۶ذخیره یی سوخت ( ylppuS
)
(DieSel
ylFuel
 ۶-۶-۱ذخیره ی سوخت دیزلی ppuS

کارهای کوتاه مدت ،دیگر سوخت ها نیز ممکن است متناسب باشند ،به شرط این که سوخت مورد نظر شاخصه های

باید در خرید سوخت و پر کردن مخزن ها دقت به خرج داد تا از نفوذ آشغال و رطوبت به سیستم سوخت دیزلی
جلوگیری شود .آشغال انژکتورها را مسدود کرده و باعث ساییدگی بیشتر قطعات ماشینی سیستم سوخت می شود .رطوبت
می تواند باعث فرسایش و از کار افتادن این قطعات شود.

طبق درجه بندی استندبای دستگاه های مولد دیزلی ،این دستگاه ها تقریبا  0.07گالن در ساعت به ازای KW

مثال ،دستگاه مولد استندبای  ۱۰۰۰کیلوواتی تقریبا  ۷۰گالن  (۲۶۰لیتر) در ساعت سوخت مصرف می کند .ممکن است

۲۷۲

مخزن سوخت اصلی دستگاه های مولد دیزلی مخزنی زیر پایه (نصب در زیر تخته ی دستگاه مولد) ،یا مخزن سوخت راه
دوری باشد .اگر مخزن سوخت اصلی (عمده) از دستگاه مولد دور است ،ممکن است به مخزنی میانی (روز) جهت تامین

لذا طرح سیستم سوخت باید در مورد دستگاه مولد نصب شده در محلی بررسی شود.
مزیت اصلی مخزن های سوخت زیر پایه این است که سیستم می تواند در کارخانه طراحی و مونتاژ شده باشد تا کار
در محل را به حداقل برساند .با این وجود ،امکان دارد این مخزن ها طبق الزامات اصلی ظرفیتی یا محدودیت های مقرراتی
مربوط به مخزن اصلی سوخت گزینه ای عملی (یا ممکن) نباشند .در هنگام انتخاب مخزن سوخت زیر پایه ،دقت داشته
باشید که ممکن است سیستم کنترل دستگاه مولد و دیگر نقاط نگه داری سرویسی دارای ارتفاعی غیر عملی باشند .این
مساله ممکن است نیاز به اضافه کردن سازه هایی به نصب را اجباری کند تا به سرویس دهی متناسب یا فراهم کردن
الزامات عملی کمک کند.
به دلیل محدودیت های پمپ های سوخت مکانیکی در اکثر موتورها ،خیلی از نصب ها که به مخزن سوخت اصلی
(عمده) راه دور نیاز دارند به مخزن های میانی (روز) نیز احتیاج پیدا کنند .ممکن است مخزن اصلی در بالا یا پایین دستگاه
مولد قرار گیرد و هر کدام از این نصب ها به طرح مخزن های میانی (روز) و سیستمهای کنترل سوخت نسبتا متفاوتی نیاز
دارد .شکل  ۱۱۴و  ۱۱۵نشانگر سیستم تامین سوخت دیزلی معمولی هستند.

جدول  .۳۲شا خصی های سوخت دیزلی

ل ۱-t6.75
توصیف کلی

مشخصات فنی

ویژگی

سیستم تزریق در زمانی به خوبی کار می کند که سوخت

 1.5-1.3سانتی استوک

چسبندگی

)
ASTM )544D | C
"بدنه " یا چسبندگی مناسبی داشته باشد .سوخت هایی | ( )ces/mmدر * *401( )F 40
که الزامات سوخت های  ASTM 1-Dیا  D-2را

شماره ی استان مقیاسی شاخصه های شروع به کار و

گرم کردن سوخت می .دشاب در اقلیم های سرد یا در

 ۴۲حداقل بالای )23 * )F C
 ۴۵حداقل زیر )32 * F) 0 * C

سرویس هایی با بارهای کم و طولانی ،شماره ی ستان

بالاتری مورد نیاز است.

۲۷۳

شماره ی ستان

)(ASTM D613

م

نح

ات فنی
ویژکی

سوخت های دیزلی دارای مقادیر مختلفی از
ترکیبات سولفور هستند که میزان اسیدی بودن

بیش از  ۰٫۵درصد کل نشود
(به نکته مراجعه شود)

محتویات سولفور

)
ASTM
 (1552یا 921D

روغن را افزایش می دهند .روشی عملی برای خنثی
کردن اسید های بیش از معمولی از سولفورهای

بیشتر تعویضی زود به زود روغن یا استفاده از روغنی

با  TBNبالاتر  ۱۰ = (TBNتا  )۰۲یا هر دو
روش است.

استفاده از سوخت سولفور بالا (بیش از  ۰٫۵درصد
کلی) منجر به تشکیل سولفات در گاز اگزوز تحت
شرایط بار بالای ممتد می شود .سوخت سولفور بالا
هم چنین عمر بعضی ترکیب ها در سیستم ،مثل

بعضی ترکیب های سولفوری در سوخت شدیدا
فرسایش گر می باشند .سوخت هایی با درجه بندی

فرسایش قطعه ی مسی نباید بعد
از سه ساعت در 122*) 50 * C

سولفور فعال

)(ASTM D130

فرسایش سه یا بالاتر می توانند مشکلات فرسایشی  )Fبیش از درجه بندی شماره ی ۲
ایجاد کنند.

شود.

میزان آب و ذرات در سوخت معمولا به عنوان آب و

بیش از  ۰٫۰۵درصد حجم نشود.

آب

و ردسوب

)(ASTM D1796

رسوب طبقه بندی می شود .تصفیه سوخت در

هنگام ریخته شدن آن به مخزن سوخت راهی
مناسب است .بخار آب بیشتری در مخزن های نیمه
دمایی آب در مخزن نفوذ می کند .عوامل تصفیه،
دیواره

های سوخت

در پمپ

سوخت،

و اتصالات

ورودی سوخت در انژکتورها باید در صورت کثیف

شدن تمیز و جایگزین شوند .این دیواره ها و تصفیه

و باید زودتر تعویضی شوند.
پتانسیل سوخت دیزلی در ایجاد رسوبات کربنی در

یک موتور را می توان با تعیین پس مانده ی کربن

پس مانده ی کربن
مانده ی  ۱۰درصد حجم نشود.

 Ramsbottomیا  Conradsonسوخت

(Ramsbottom, ASTM
 D254یا
Conradson,
D189) ASTM

ز
ات تخمس  ۹ ,د
۱.د صد سه خ
تسخس ۹۰
دک خمینی ز
رصد دسو
پسلی اردبک حیر

ع ۲۷

پتانسیل سوخت دیزلی در ایجاد رسوبات کربنی در یک | بیش از  ۰٫۳۵درصد کلی در

پس مانده ی کربن

موتور را می توان با تعیین پس مانده ی کربن | پس مانده ی  ۱۰درصد حجم

(Ramsbottom,

 Ramsbottomیا Conradson

ت
سزوخ نشود
 .پس ا

ASTM

 D254یا

تبخیر  ۹۰درصد سوخت تخمین زد.

Conradson, ASTM
)D189
گرانشی نشانگر محتوای انرژی غلظت بالای سوخت است 30-42 || .درجه ی گرانشی

غلظت

سوختی با غلظت بالا (گرانش  ADIپایین) دارای BTU
 APIدر 60 * F
به ازای گالن بیشتری در مقایسه با سوختی با غلظت پایین )0.816-0.876 g/cc

)(ASTM D287

تر (گرانشی  APIبالاتر) می باشد .تحت شرایط عملکردی

در )51 * C

برابر ،سوخت غلیظ تر نسبت به سوخت غلظت پایین
مقرون به صرفه تر است.

"  )01پایین تر از
)F
"C
نقطه ی توده ی سوخت دمایی است که در آن بلور موم ||6

نقطه ای توده

برای نخستین بار پدیدار می .دوش بلور ها را می توان با کمترین دمای محیطی که در

)(ASTM D97

توده ای بودن سوخت تشخیص داد .این بلور ها منجر به آن انتظار می رود سوخت کار
انسداد تصفیه کننده می شوند.

کند.

میزان کمی از مواد فلزی غیر قابل احتراق که در تمامی | بیشتر از  ۰٫۰۲درصد کلی
محصولات نفتی یاد می شود را خاکستر می .دنمان

 (۰٫۰۵درصد با ترکیب روغن

خاکستر

)(ASTM D482

حداقل  ۹۰درصد سوخت باید در کمتر از  |063 " Cمنحنی تقطیر باید صاف و

تقطیر

)
ممتد باشد
0
8کمتر از
6وخت باید در
..دوش تمامی س
بخار

)(ASTM D86

* (F
 )527 * )F 385 *Cبخار شود.

استفاده از سوخت با شماره ی اسید بالاتر می تواند به | بیش از 0.1 Mg KOH
سطح فرسایشی بالاتر از آن چه که انتظار می شود منجر به ازای  100MLنشود.
شود .شماره ی کلی اسید در  ASTM D664قرار دارد.
 ۳۱۰۰گرم یا بیشتر به روشی که

لغزندگی توانایی یک مایع در ایجاد لغزش هیدرودینامیک
و یا مرزی است تا از فرسایشی بین قطعات محرک توسط

آزمایشی

BOCLE

سائیدگی ارتش امریکا اندازه گیری

جلوگیری کند.
می شود ،یا قطر فرسایش صدمه

( )DSWآن کمتر از
 0.45mmدر 60 * C
 (WSDکمتر از  0.38mmدر

 )52 " Cکه توسط روشی
 HFRRاندازه گیری می شود.

ح ۲۷

شماره ی اسید

)(ASTM D664
لغزندگی

نکته :ممکن است قوانین فدرال یا محلی محتوای سولفور کمتری نسبت به آن چه که در این جدول توصیه شده را
الزامی بدارند.
تمامی قوانین کاربرد را قبل از انتخاب سوخت در مورد کاربرد موتور مورد نظر مورد بررسی قرار دهید.

دریچه ک سولنولید قطع سبفونی

درپوش لوله ک
پر کردن دیواره (بیرون)

درایولنرا

که از طریق سونیخ شناور

سیاسی-------------

دم به
کا

نکته :مخزن ذخیره ی سوخت ،روز ،یا دیگر مخزن ها
باید به گونه ای قرار گیرند که بالاترین سطح سوخت

درپولش

فضای انبساط ( "%5حداقل)

دریچه ک دیواره
(بیرون)

از حداکثر ارتفاع بالای انژکتورهای سوخت مشخص شده
برای موتور فراتر نرود .پایین ترین سطح نباید کمتر از ارتفاع بلند کردن
مشاخه را شدهای بمب بالابر پیوخت موتور باشد.
در کاربردهای "شروع حساس" ،پایین ترین سطح

-----------

مخزن ۵ریخد ک سوخت

ساخت ،محل ،نصب ،تهویه ،لوله کشی،
جلوگیری از نشت و بررسی باید با

 120منذ
ملنلا

 )125میکرون)

تمامی قوانین قابل کاربرد

لسوحدتا

انطبازی داشته باشد

نباید کمتر از  6اینچ  (150میلی متر) بالای ورودی
بمب سوخت موتور باشد تا از عدم وجود هوا

در خط سوخت هنگام شروع به کار اطمینان حاصل شود.
باید تدارکاتی در مورد تخلیه یا پمپاژ کردن آب به بیرون فراهم شود.

دریجه کا

سولنولیدک که | 7

از طریق سونیخ ||

الم

دریچه ک توپی اصلی دستی  -به

شناور
کار می کند

دلتا دلدادستیای

صورت خودکار بسته می شود .بنبلاگ شاکا سوخت

(:
| || بمب جریان بیش از چدکا
که با سونیخ شناور دلخواه
ا)

بایی

|"

تتگات=

[

کار  ۵رای کند

سونیج شناور

J

شناسی-ه

O

|

سطح
سوخت

قابل انعطافی تایید شده ||;" |

س

است.

لوله کشی
دخیره
(افن سیاه)

م

۵۵

۲۷ -۹

لا

تهویه که دیواره و سرپوش
لوله ک پر شدن (بیرون)

سوتیج شناور ،پمپ،
دریچه کسولنونید و
 (125میکرونی)

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

لوله یک جریان بیش از حد -
قطر یک لوله بیشتر از ذخیره

خیها

مینیات متعدم اعتمام خمینی به معنی

لوله کشی بازگشت

لوله کشی ذخیره

(آهقان سیاه)

(آهقان سیاه)

 . .شلنگ سوخت
قابل انعطاف تایید شده

پمپ یدکی در صورت نیاز

نکته :مخزن ذخیره ک سوخت ،روز ،یا دیگر مخزن هقا باید به گونه اک قرار گیرند که

-

فضای انبساط ( %5حداقل)

بالاترین سطح سوخت از حداکتر ارتفاع بالاک انژکتورهقاک سوخت مشخص شده

مخزن دخیر  ۵کنسوخت

براک موتور فراتر نرود .پایین ترین سطح نباید کمتر از ارتفاع بلند کردن
مشخص شده کیمب بالابر سوخت موتور باشد .در کاربردهقاک "شروع حساسی"
پایین ترین سطح نباید کمتر از  6اینج  (150میلی متر) بالاک ورودک پمپ سوخت موتور باشد تا

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

ت---- -

ت=

-

ساخت ،محل ،نصب ،تهویه ،لوله کشی ،جلوگیرک

از عدم وجود هقوا در خط سوخت هقنگام شروع به کار اطمینان حاصل شود.

از نشت و بررسی باید با تمامی قوانین قابل کاربرد
انطباقی داشته باشد

شکل  .۵۱۱سیستم تامین سوخت معمول  -مخزن در پایین دستگاه مولد

مسائل زیر را باید هنگام طراحی و نصب هر گونه سیستم تامین سوخت دیزلی در نظر گرفت:

قابل اجرا و تفسیرهای محلی آن همخوانی داشته باشد .مقررات محیطی محلی معمولا بازداری ثانوی (که
"آبگیر شکاف"" ،آب بند" ،یا "سد" نیز نامیده می شود) را اجباری کرده اند تا از نشت سوخت به خاک یا
سیستم فاضلاب جلوگیری شود .ناحیه ی بازدارنده ی ثانوی معمولا شامل شاخصه هایی برای شناسایی و به

•

مکان باید با در نظر گرفتن قابلیت دسترسی به پر کردن مجدد و نیاز خطوط تامین به گرم شدن (در مناطق

۲۷۷

مخزن تامین سوخت باید مقدار سوخت کافی برای کار کرد دستگاه در تعداد ساعات از پیش تعیین شده بدون
نیاز به پر کردن مجدد داشته باشد .محاسبات مربوط به اندازه گیری مخزن می تواند بر اساس میزان مصرف
ساعتی سوخت باشد ،و باید این را در نظر گرفت که عملکرد بار کامل اکثر دستگاه های مولد امری نادر است.
دیگر ملاحظات در اندازه گیری مخزن شامل طول مدت قطع نیروی پیش بینی شده در برابر در دسترس بودن
پخش سوخت و طول عمر نگه داری سوخت می شود .در صورت نگه داری مناسب ،عمر نگه داری سوخت
های دیزلی  ۱٫۵-۱تا  ۲سال است.
مخزن تامین سوخت باید به خوبی تهویه شود تا از فشار بیش از حد جلوگیری شود .امکان دارد مخزن ،بسته به

قوانین محلی و تفاسیر آن ،به الزامات اصلی و ضروری نیاز داشته باشد .در ضمن تدارکاتی نیز باید برای تخلیه
یا پمپاژ دستی آب و رسوبات به بیرون وجود داشته باشد ،و فضای گسترش حداقل  ۵درصدی برای جلوگیری از
سر ریز شدن سوخت در هنگام گرم شدن در دسترس باشد.
پمپ بالابر سخت ،پمپ انتقالی سوخت روز یا جایگاه فلکه ی شناور باید توسط فیلتر ابتدائی یا کاسه رسوب که

عامل توری آن  ۱۰۰تا  ۱۲۰است ،از ذرات مخزن تامین سوخت محافظت شود.
در سیستم های نیروی اضطراری ،ممکن است مقررات استفاده از ذخیره ی سوخت در هر گونه هدف دیگر را
امکان پذیر نسازند ،یا ممکن است سطح کاهشی ای برای دیگر ابزاری که ذخیره ی سوخت را در استفاده های
نیروی اضطراری تضمین می کند را تعیین کنند.

درجه بندی "ستان" روغن گرمایش شماره  ۲به اندازه ی کافی برای شروع قابل اطمینان موتورهای دیزل در
اقلیم سرد بالا نیست .لذا به مخزن های ذخیره ی جداگانه ای جهت سیستم های گرمایشی ساختمان یا نیروی
اضطراری نیاز است.
باید خطوط جداگانه ی برگشت سوخت به مخزن روز یا مخزن ذخیره برای هر یک از دستگاه های مولد در
نصب چند دستگاهها تعبیه شوند تا از فشار به خطوط برگشتی دستگاه های خاموشی جلوگیری شود .در ضمن،
خط برگشت سوخت نباید به دستگاه خاموش کننده مجهز باشد .در صورت خاموش شدن خط در حین کارکرد
موتور ،احتمال صدمه دیدن موتور وجود دارد.
در هر زمان که افزایش اصطکاک لوله و/یا مخزن ذخیره ،چه در زیر ورودی پمپ سوخت و یا در بالای انژکتور
های سوخت ،منجر به محدودیت ورود یا بازگشت بیش از حد سوخت شود ،به مخزن روز نیاز است .بعضی مدل
های دستگاه های مولد به مخزن روز داخلی سوار بر تخته یا زیر پایه مجهز می باشند.

نکته :در مواردی که دستگاه های مولد در موازات هم می باشند یا باید الزامات زمان شروع به کار
اضطراری کوتاه را برطرف سازد ،مخزن یا منبع سوخت باید به گونه ای در محل قرار گیرد که پایین
ترین سطح سوخت ممکن کمتر از  ۶اینچ  (۱۵۰میلی متر) بالای ورودی پمپ سوخت قرار نگیرد.
این مساله از جمع شدن هوا در خط سوخت در حین کار نکردن دستگاه جلوگیری کرده و دوره هایی

\۲۱//

حین شروع به کار را که در آن هوا باید تصفیه شود را از رفع می کند .برای رفع چنین الزامی گزینه
هایی در بعضی مدل ها تعبیه شده است.
ممکن است در بعضی کاربردهایی که در ان سوخت گرم شده از موتور به مخزن روز باز میگردد ،از محدودیت

دمای سوخت مخزن روز تجاوز شود .با افزایش دمای سوخت ،تراکم سوخت و لغزندگی آن کاهش پیدا کرده و
در نتیجه حداکثر خروجی نیرو و لغزندگی بخش های رسیدگی به سوخت مثل پمپ یا انژکتور ها کاهش می

یابد .راه حل آن لوله کشی سوخت به سمت مخزن ذخیره (در عوض مخزن روز) است .ممکن است دیگر طرح
ها به خنک کننده ی سوخت برای کاهش بازگشت دمای سوخت به سطحی مطمئن جهت بازگشت به مخزن
روز نیاز داشته باشند .با سازنده ای موتور برای اطلاعات بیشتر در مورد موتور استفاده شده ،و الزامات سوخت

بازگشتی آن مشورت کنید.
ظرفیت پمپ انتقالی سوخت مخزن روز و لوله کشی ذخیره باید بر اساس حداکثر جریان سوخت مشخصی شده
در برگه شاخصه های دستگاه مولد توصیه شده اندازه گرفته شود.
از جدول  ۲۳به عنوان راهنما جهت انتخاب سوخت دیزلی برای دستیابی به بهترین عملکرد استفاده کنید.
تمامی سیستم های سوخت باید تدارکاتی برای سد سوخت در مواقع نشت مخزن ،و هم چنین در مواقعی که
مخزن بیش از حد پر شده است داشته باشند.
ابزاری را برای پر کردن دستی مخزن ها در مواقعی که سیستم پر کردن مخزن اتوماتیک از کار می افتد در
نظر بگیرید.
پمپ ذخیره از مخزن اصلی میتواند دوگانه باشد تا قابلیت اطمینان سیستم را بهبود بخشد.

مقررات آتش سوزی محلی ممکن است شامل الزامات خاصی در مورد دستگاه های مولد باشد ،مثل ابزاری
جهت جلوگیری از جریان سوخت به اتاق دستگاه مولد در صورت احتمال آتش سوزی ،و ابزاری برای
بازگرداندن سوخت به پمپ اصلی در صورتی که آتش سوزی در اتاق دستگاه مولد رخ دهد.

)
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 ۶-۶-۲لوله کشی سوخت دیزلی ipiP
خطوط سوخت دیزلی باید از جنس آهن سیاه باشند .نباید از لوله ها و قطعات چدنی و آلومینیومی استفاده کرد،
چرا که آن ها نفوذ پذیر هستند و می توانند منجر به نشت سوخت شوند .نباید از خطوط سوخت ،قطعات و
مخزن های گالوانیزه استفاده کرد زیرا اسید سولفوریکی که در زمان ترکیب سولفور موجود در سوخت با میعان

مخزن به وجود می آید به روکش گالوانیزه ضربه می زند و در نتیجه ذراتی را به وجود می آورد که می توانند
پمپ ها و فیلترهای سوخت را مسدود کنند .استفاده از خطوط مسی نیز جایز نیست چرا که سوخت در طول
دوره های طولانی عدم استفاده در لوله کشی مسی بسپار سازی (ضخیم) شده و می تواند انژکتور های سوخت

۲۷ ۹

را مسدود کند .در ضمن ،خطوط مسی نسبت به خطوط آهن سیاه از سختی کمتری برخوردارند و در برابر صدمه

نکته :هرگز از خطوط ،قطعات با مخزن های سوخت گالوانیزه یا مسی استفاده نکنید .میعان در مخزن و

خطوط با سولفور موجود در سوخت دیزلی ترکیب شده و اسید سولفوریک به وجود می آورد .ساختار

•

باید در اتصالات موتور از شلنگ های سوخت قابل انعطاف تایید شده ای استفاده کرد تا حرکت و لرزش دستگاه

• پمپاژ از مخزن روز به موتور باید در تمامی مسیر از مخزن تا موتور "رو به پایین" باشد و هیچ چرخش بالایی
که به گیر افتادن هوا در سیستم منجر می شود نداشته باشد.
•

لوله کشی سیستم سوخت باید به خوبی پشتیبانی شود تا از لرزش و شکستگی ناشی از لرزشی جلوگیری شود.
لوله کشی نباید نزدیک به لوله های گرمایشی ،سیم کشی برق ،یا اجزای سیستم اگزوز موتور کشیده شود .طرح
سیستم لوله کشی باید شامل فلکه هایی در مکان های مناسب باشد تا امکان ایزوله سازی قطعات سیستم
جهت تعمیر بدون نیاز به خالی کردن کل سیستم سوخت را ایجاد کند.

• سیستم های لوله کشی را باید به طور مرتب جهت نشتی یا شرایط کلی آن بررسی کرد .سیستم لوله کشی باید
قبل از عملکرد موتور تخلیه شود تا آشغال یا دیگر ناخالصی هایی که به موتور صدمه می زنند از میان برداشته
شوند .استفاده از اتصالات بستی  Tشکل به جای زانویی به تمیز کردن راحت تر سیستم لوله کشی کمک می
کند.

برای اتصالات مخزن ذخیره یا مخزن روز در زمانی است که مخزن در  ۵۰فوتی  (۱۵متری) دستگاه و در

ارتفاعی تقریبا برابر با آن قرار دارد.
اندازه ی شلنگ و لوله باید به جای مصرف سوخت بر اساس حداکثر جریان سوخت باشد .توصیه می شود که
محدودیت های مربوط به ورودی و بازگشت سوخت قبل از قرار گرفتن دستگاه مولد در محیط کاری بررسی شوند.

ه \۲ /

جدول  .۴۲حداقل اندازه ی لوله و شلنگ؛ طول برابر با حداکثر  ۵۰فوت  (۱۵متر)
ل ]876
اندازه ی لوله ی |

اندازه ی لوله ی

شماره ی شلنگ | حداکثر میزان جریان سوخت بر حسب

( DNمیلی متر)
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 ۶-۶-۳مخزن سوخت زیر پایه ( aT
هنگامی که دستگاه مولدی بر روی مخزن سوخت زیر پایه نصب می شود ،ایزوله گر های لرزش باید بین دستگاه مولد و
مخزنی سوخت نصب شوند .مخزن سوخت باید قادر باشد وزنی دستگاه را پشتیبانی کرده و در برابر بارهای دینامیک مقاومت
کند .الزامی است مخزن به گونه ای سوار شود که فضای هوایی بین پایین مخزن و کف زمین در زیر ان وجود داشته باشد
تا فرسایش را کاهش داده و بررسی بصری جهت یافتن نشتی را امکان پذیر کند.

) (Day
 ۶-۶-۴مخزن های روز TankS
هنگامی که در کاربردی به مخزن روز میانی نیاز است ،این مخزن معمولا برای دو ساعت کار دستگاه مولد در بار
کامل اندازه گرفته می شود (این مساله منوط به محدودیت های مقرراتی در مورد سوخت اتاق ابزار دستگاه مولد است).
ممکن است دستگاه های مولد چندگانه از یک مخزن روز تغذیه شوند ،اما ترجیح بر وجود یک مخزن روز به ازای هر
دستگاه مولد حاضر در سیستم است .مخزن روز باید تا حد ممکن به دستگاه مولد نزدیک باشد .مخزن را در جایی قرار دهید
که پر کردن مخزن به صورت دستی ،در صورت نیاز ،ممکن باشد.
ارتفاع مخزن روز باید برای قرار دادن راسی مثبت بر روی پمپ سوخت موتور متناسب باشد (سطح حداقلی در
مخزن نباید کمتر از  ۶اینچ  (۱۵۰میلی متر) بالای ورودی سوخت موتور باشد) .حداکثر ارتفاع سوخت در مخزن روز نباید
برای قرار دادن راسی مثبت بر روی خطوط برگشت سوخت موتور کافی باشد.
مکان خط بازگشت سوخت در مخزن روز نسبت به نوع موتور مورد استفاده قرار گرفته متفاوت است .بعضی موتورها
نیاز به این دارند که سوخت به بالای سطح حداکثری مخزن بازگردانده شود ،در حالی که دیگر موتور ها نیاز دارند تا سوخت
در پایین (یا زیر سطح حداقلی مخزن) به مخزن برگردد .این شاخصی ها توسط سازنده ای موتور ارائه شده است.
۲ /۱۱

ویژگی های مهم ،چه الزامی و چه اختیاری ،مربوط به مخزن روز شامل موارد زیر می شوند:

• آبگیر شکاف یا سد (یک گزینه ی اختیاری ،اما الزامی شده توسط قانون در خیلی از منطقه ها)
•

سوئیچ شناور به کار رفته در پر کردن مخزن برای کنترلی؛ فلکه ای سولنوئیدی ،در صورتی که مخزن اصلی
بالای مخزن روز یا پمپ قرار دارد ،اگر مخزن اصلی زیر مخزن روز قرار داشته باشد.

•

لوله ی تهویه ،به اندازه ای مشابه با لوله ی پر کردن ،که به بالاترین نقطه در سیستم کشیده شده است.

• فلکه ی تخلیه
•

نشانگر سطح یا شیشه ای شفاف

•

سوئیچ شناور سطح بالا برای کنترل  :سولنوئید ،در صورتی که مخزن اصلی بالای مخزن روز یا کنترل پمپ
قرار داشته باشد ،اگر مخزن اصلی زیر مخزن روز قرار داشته باشد.

•

جریان بیش از حد به مخزن اصلی در صورتی که مخزن اصلی زیر مخزن روز قرار داشته باشد.

علاوه بر قوانین فدرال ،قوانین و استانداردهای محلی نیز معمولا ساخت مخزن روز را کنترل می کند ،لذا مشورت با
مقامات محلی امری مهم است.

) (GaSeous
 ۶-۶-۵ذخیره ی سوخت گاز Fuel Supply
به بخشی  ۲در صفحه ی  ۲۰برای دستیابی به اطلاعات در مورد مزیت ها و نقاط ضعف سیستم های سوخت گازی
در مقایسه با دیگر گزینه های موجود مراجعه شود.
ممکن است دستگاه های مولد که از سوخت گازی تغذیه می شوند ( به آن ها "دستگاه های مولد احتراق جرقه
ای " نیز اطلاق

میی

شود) از گاز طبیعی یا گاز مایع پروپان ) (PLیا

هر دوی

آن

ها استفاده کنند .دسیستم های سوخت

دوگانه که از گاز طبیعی به عنوان منبع سوخت اصلی و از پروپان به عنوان زاپاسی استفاده می کنند را می توان در مناطق
زلزله خیز و در جاهایی که ممکن است بلایای طبیعی سیستم گاز شهری را قطع کنند به کار برد.
بدون در نظر گرفتن نوع سوخت استفاده ده ،عوامل اصلی در نصب و عملکرد موفق سیستم سوخت گازی عبارتند از:
•

گاز تامین شده برای دستگاه مولد باید کیفیت قابل قبولی داشته باشد.

•

ذخیره ی گاز باید فشار کافی داشته باشد .باید در از این مساله اطمینان حاصل نمود که گاز در دستگاه مولد ،و

مشغول به کار است آماده باشد.
•

گاز بایستی در حجم کافی به دستگاه مولد برسد تا عملکرد دستگاه مولد پشتیبانی شود .این مساله به انتخاب
اندازه گی خط سوخت بزرگ برای رساندن حجم سوخت مورد نیاز ارتباط دارد .در سیستم های سوخت  LPپسی
کشی بخار ،اندازه و دمای مخزن سوخت نیز این لازمه را تحت تاثیر قرار می دهند.

۲ /۱۲

عدم فراهم آوردن لازمه های حداقلی دستگاه مولد در این مناطق به عدم توان کارکرد دستگاه مولد ،یا عدم توان در
حمل بار درجه بندی شده ،یا عملکرد موقتی ضعیف منجر می شود.

) (GaSeous
 ۶-۶-۶کیفیت سوخت گازی Fuel Ouality
سوخت های گازی

در

واقع ترکیبی از

چند

گاز هیدروکربنی

مختلف

مثل متان ،اتان ،پروپان،

و

بوتان  ،دیگر

عنصر

های گازی مثل اکسیژن و نیتروژن :بخار آب؛ و آلاینده های مختلف که بعضی از آن ها می توانند در طول زمان به موتور
صدمه بزنند می باشد .کیفیت سوخت به میزان انرژی بر واحد حجم در سوخت و میزان آلاینده در سوخت بستگی دارد.

) (Energy
 ۶-۶-۶-۱میزان انرژی Content
یکی از شاخصه های مهم سوخت گازی استفاده شده در دستگاه مولد ارزش گرمایی ان است .ارزش گرمایی یک
سوخت مقدار انرژی ذخیره شده در مقدار حجم خاصی از سوخت را بیان می کند .سوخت گازی ارزش گرمایی پایین

( )VHLو ارزش گرمایی بالا ( )VHHدارد .ارزش گرمایی پایین مقدار گرمای در دسترسی برای انجام کار در موتور پسی

از بخار آب موجود در سوخت است .اگر ارزش گرمایی پایین سوخت خیلی پایین باشد ،حتی در صورتی که مقدار سوخت
کافی به موتور برسد ،موتور قادر به حفظ نیروی خروجی کامل نخواهد بود ،چون انرژی کافی در موتور برای تبدیل شدن به

انرژی مکانیکی وجود ندارد .اگر  LHVزیر  905 "BTU/ftباشد ،ممکن است موتور نتواند نیروی درجه بندی شده در
شرایط دمای محیطی استاندارد را تولید نکند.

اگر سوخت محلی میزان انرژی ای بالاتر از  1000 BTU/ftداشته باشد ،لازمه ی جریان واقعی در ft/min
پایین تر خواهد بود و الزامات مربوط به میزان فشار به میزان کمی کاهش خواهد یافت .از طرفی دیگر اگر سوخت محلی
میزان انرژی ای کمتر از  1000 BTU/ftداشته باشد ،لازمه ی جریان واقعی در  ft/minبالاتر خواهد بود و به حداقلی
فشار ذخیره ی بالاتری برای برطرف کردن عملکرد منتشر شده در هر گونه دستگاه مولد نیاز خواهد بود.

هر موتور ممکن است به دلیل تفاوت در نسبت فشرده سازی موتور ،و این که آیا موتور به طور طبیعی مکش را آغاز
می کند یا توربو چارج میشود ،شاخصه های عملکردی متفاوتی نسبت به نوع سوخت فراهم شده داشته باشد.

۶-۶-۶-۲

)
(Pipeline
s
Natural
گاز طبیعی خط لوله aG

رایج ترین سوخت برای دستگاه های مولد گاز طبیعی خط لوله نامیده می شود .در ایالات متحده ،طبق الزامات
فدرال ،گاز خشک طبیعی خط لوله شاخصه های خاصی دارد .در دیگر کشورها ،ممکن است محتوای گاز خط لوله تفاوت
داشته باشد ،لذا خصوصیت های سوخت را باید قبل از استفاده در یک دستگاه مولد بررسی کرد .گاز خط لوله ی ایالات

متحده ترکیبی از  ۹۸٪متان و اتان است و  ۲٪دیگر را هیدروکربن هایی مثل پروپان ،بوتان ،نیتروژن ،کربن دی اکسید و

بخار آب تشکیل می دهند" .خشک" بدین معنی است که این گاز عاری از هیدروکربن هایی مثل بنزین است ،اما نه این که

۲ ۸۳

عاری از بخار آب باشد .گاز خشک خط لوله ممکن است  LHVای در حدود  ،639 BTU/ftو  HVVای به میزان
 1038 BTU/ftداشته باشد.
)
(Field
 ۶-۶-۶-۳گاز زمین saG
ترکیب گاز طبیعی زمین نسبت به منطقه و قاره تفاوت چشمگیری دارد .تحلیل دقیق قبلی ار استفاده از گاز طبیعی
زمین در یک موتور ضروری است .گاز طبیعی زمین می تواند شامل گازهای هیدروکربنی سنگین تر مثل پنتان ،هگزان ،و

هپتان باشد که پایین آوردن درجه ی خروجی موتور را الزامی می دارد .دیگر آلاینده ها ،مثل سولفور نیز ممکن است در

سوخت وجود داشته باشند LHV .گاز زمین معمولی  "1203BTU/ftو  HHVآن  1325 "BTU/ftاست.
)
(Propane
G)P
GPLL
 ۶-۶-۶-۴پروپان ( ) (
پروپان

در دو

سطح

در دادستردستی است:

صنعتی یا کارایی های خاصی .پروپان صنعتی در مواقعی

استفاده

میی

شود

که

به تغیر پذیری بالا نیاز است .به دلیل تغیر پذیری آن ،هر موتور احتراق جرقه ای نمی تواند به طرز قابل قبولی از آن برای
کار کردن استفاده کند .پروپان کارایی های خاصی (که  HD5نیز نامیده می شود) ترکیبی از  ۹۵٪پروپان و دیگر گازها مثل
بوتان است که به دلیل کاهش پیش احتراق ناشی از تغیر پذیری پایین عملکرد بهتر موتور را فراهم می سازد .گاز سوخت
پروپان کارایی خاصی که شاخصه های  ASTM ID 1835در مورد پروپان کارایی خاصی را دارد (برابر با پروپان HD-5

استاندارد  ۲۱۴۰انجمن تولید کنندگان گاز) برای اکثر موتورها مناسب است .پروپان  LHVتقریبی  2353 "BTU/ftدارد
برای کاربردهای پروپان در برابر گاز طبیعی را الزامی می دارد ،لذا موتورهای سوخت دوگانه اساسا دو ترتیب سوختی برای
این هدف دارند.

 ۶-۶-۶-۵آلاینده ها ) (Contaminants
زیان آور ترین آلاینده ها در سوخت های گازی بخار آب و سولفور هستند.
بخار آب به این دلیل به موتور آسیب می زند که ممکن است باعث سوختن کنترل نشده ،احتراق زودهنگام ،یا دیگر تاثیراتی
شود که می توانند به موتور صدمه بزنند .قبل از وارد کردن سوخت به موتور ،باید با استفاده از فیلتر خشکی که پیش از
رگلاتور فشار سوخت اصلی بر روی سیستم سوخت نصب می شود ،بخار مایع یا قطرات را باید از سوخت جدا کرد .درجه ی

انقباضی گاز سوخت باید حداقل  )11 )C 20Fپایین تر از حداقل دمای محیطی در محل نصب باشد.
سولفید هیدروژن و سولفور در مدت زمان نسبتا کوتاهی باعث فرسایش و صدمه های جدی به یک موتور می شود.

موتورهای گوناگون سطوح تحمل مختلفی در برابر آلودگی سولفوری دارند ،و بعضی موتورها نباید به هیچ عنوان با سوختی
که شامل مقدار چشمگیری از سولفور است کار کنند .با سازنده ی موتور مشورت بگیرید تا کار کردن موتورهای خاصی با
سوخت های خاصی را تایید کنید .تاثیرات سولفور در سوخت را می توان تا حدی با استفاده از روغن های لیز کننده ی گاز
ع \۲ /

طبیعی خاکستر بالا رفع کرد .به طور کلی موتورها نباید با سوخت هایی کار کنند که  ۱۰در میلیون آن ها ( )mppشامل
سولفور می شود.

بعضی سوخت ها ،مثل آن هایی که از محل دفن زباله گرفته می شوند ،می توانند میزان انرژی شیمیایی مفیدی
داشته باشند ،اما سطوح سولفور آن ها نیز بالا است ppmک(  .)42این سوخت ها را معمولا "سوخت ترشی" می نامند.
اگر سولفور این سوخت از آن جدا شود ،سوخت را می توان برای خیلی از موتورها به کار برد ،به شرط این که میزان BTU

)(Fuel
 ۶-۶-۶-۶تحلیل سوخت sisylanA
فراهم کننده ی سوخت گازی می تواند تحلیل سوختی را ارائه کند که در ان اجزای شیمیایی سوخت توصیف شده
اند .این تحلیل سوخت را می توان برای اطمینان حاصل کردن از متناسب بودن سوخت برای استفاده در موتوری خاصی در

کاربردی خاصی به کار برد ،و این که میزان  BTUسوخت نیز برای فراهم کردن خروجی  KWمورد نیاز ماشین کافی است
را بررسی کرد .ممکن است فراهم کنندگان گاز بدون اطلاع دادن اجزای ترکیب گاز طبیعی لوله کشی را تغییر دهند ،لذا
ضمانت بلند مدت در مورد عملکرد وجود ندارد ،اما رویه ی ارزیابی سوخت را می توان به صورت خلاصه این گونه توصیف
کرد:
 .۱درصد هر گاز تشکیل دهنده در سوخت را لیست کنید.

 .۲درصد کل سوختی که قابل احتراق است را حساب کنید .بخش قابل احتراق سوخت  ۱۰۰٪کمتر از درصد های اجزاء

 .۳درصد هر یک از اجزا قابل احتراق سوخت را حساب کنید.
 .۴با بررسی درصد هر یک از اجزاء قابل احتراق در برابر توصیه های سازنده ی موتور ،قابل قبول بودن سوخت را
بررسی کنید.
به عنوان مثال ،برای گازی با تحلیل زیر:

 ٪۹۰متان
 ٪۶اتان
 ٪۲هیدروژن
 ٪۱پنتان عادی
 ٪۱نیتروژن

 = %1کلی درصد عوامل خنثی

•

 = %001 - %1 = %99کلی عناصر قابل احتراق

•

 = %09 / %99 = %19درصد متان ۰
 = %6 / %99 = %1.6درصد اتان
۲ /\ c

•

 = %1 / %99 = %1درصد پنتان عادی

•

به جدول  ۲۵صفحه ی  ۲۸۶برای یافتن لیست نمونه ای حداکثر قابل احتراق های مجاز در دستگاه های مولد گاز
کامینز مراجعه کنید .توجه داشته باشید که در این نمونه ،تحلیلی نشان می دهد که سوخت برای موتوری با نسبت

فشرده سازی پایین تر قابل قبول است (معمولا در حوالی  )1:5.8اما نه در مورد موتوری که فشرده سازی بالاتری
دارد .موتوری با فشرده سازی بالاتر الزامات ترکیب سوخت سخت گیرانه تری دارد ،اما ممکن است با پایین آوردن
درجه خروجی خود نیز به طرز رضایت بخشی کار کند  -با سازنده ی موتور مشورت کنید.
 .۵درجه

بندی دستگاه مولد را بر اساسی استفاده ی سوخت ارائه

شده بر رلههایی

کنید.

کلی میزان  BTUسوخت درجه بندی دستگاه مولد را در هنگام استفاده از سوختی با ترکیبی خاصی مشخص می
کند .اگر جزئی از سوخت مقدار مشخصی شده ی بیشتری داشته باشد به کاهش درجه نیاز خواهد بود .در مورد الزامات

دقت داشته باشید که کاهشی درجه ی سوخت و کاهشی درجه ی ارتفاع دما افزایشی نیستند .تنها مقدار حداکثری کاهش
درجه ی سوخت یا کاهش درجه ی ارتفاع دما باید به کار برود.
موتورهای توربو چارج شده به دلیل فشار بیشتر سیلندر دارای الزامات ترکیب سوخت منحصر به فردی هستند .اگر میزان
پروپان و/یا ایزو بوتان از درصد های لیست شده در جدول  ۲۶صفحه ی  ۲۸۷تجاوز کند ،برای جلوگیری از مشکل در پیش
احتراق یا انفجار به کاهش درجه ی خروجی نیرو نیاز است.

جدول  .۵۲حداکثر درصد های مجاز برای احتراق پذیر های سوخت موتور
| [679
نسبت فشرده سازی  ۵:۱و ۱۰

نسبت فشرده سازی ۸٫۵:۱
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)NOrmal pentane (NCg
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جدول  .۶۲حداکثر درصد های مجاز گازهای تشکیل دهنده قبل از کاهش درجه ی موتورهای
توربو چارج شده

ل ]08:6
نسبت فشرده سازی  ۵:۱و ۱۰

نسبت فشرده سازی ۸٫۵:۱

N/A
N/A

N/A
N/A

ملا

5%

Propane

ملا

2%

ISo-butane

Methane
Ethane

موتورهای توربو چارج شده با نسبت فشرده سازی بالا نمی توانند هیچ گونه پروپان یا ایزو بوتانی را مصرف

) (Generator
 ۶-۶-۷طراحی سیستم سوخت دستگاه مولد Set Fuel System Design
شکلی  ۱۱۶صفحه ی  ۲۷۷نشانگر عناصر خطا گاز معمولی در یک انتقال اتوماتیک ،سیستم سوخت دوگانه (گاز

طبیعی و  )GPLاست .سیستم های تک سوخت (گاز طبیعی یا  )GPLاز بخش های ذکر شده ی قطعات در این شکل
استفاده می کند .قسمت نشان داده نشده تبخیر کننده ی  LPGاست که با دستگاه های مولد تولید نیروی کامینز فراهم

می شود و برای بیرون کشیدن مایعات  LPGاستفاده می شود (فقط در نصب شده بر روی موتور در دستگاه های بیرونی).
رگلاتورهای فشار سرویس ،فیلترهای گاز خشک و فلکه های خاموش کردن دستی معمولا توسط نصب کننده فراهم شده
اند ،اما به عنوان ابزار مکمل تولید نیروی کامینز نیز در دسترس می باشند.

)
(Site
n
Fuel
gSystem
 ۶-۶-۸طراحی سیستم سوخت منطقه iseD

مطابق با تمامی قواعد قابل اجرا باشد.
• نقشه ی اولیه و اندازه گیری لوله کشی گاز باید برای مدیریت حجم گاز لازم برای دستگاه مولد و دیگر ابزارها ،مثل

مخزن های آب گرم ساختمان ،که از یک منبع تغذیه می شوند متناسب باشد .جریان گاز بار کامل (به برگه ی
شاخصه های دستگاه مولد توصیه شده مراجعه شود) باید کمتر از حداقل فشار تامین لازم نباشد .این میزان بسته به

مدل دستگاه معمولا بین  ۵تا  ۱۰اینچ ( WCستون آب) است .با این وجود ،تصمیم گیری نهایی در مورد اندازه ی
لوله باید بر اساس روش تایید شده توسط مسئولین قضایی باشد (به  NFPAشماره ی  ۵۴مراجعه شود).

۲ /۱۷

اکثر نصب ها به رگلاتور فشار گاز سرویسی نیازمند هستند .فشار تامین گاز ،بسته به مدل دستگاه ،در ورودی دستگاه

مولد نباید از  ۱۳٫۸یا  ۲۰اینچ  WCفراتر رود .بسته به فشار گاز توزیع ،ممکن است به بیش از یک مرحله تنظیم

فشار نیاز باشد .لوله کشی گاز فشار بالا در داخل ساختمان ممنوع است  5 (DSigبرای گاز طبیعی و 20 DSig
برای  ،GPLمگر این که فشار های بالاتر توسط مسئولین قضایی تایید شده باشد) .رگلاتور های فشار گاز باید در
محیط بیرونی و طبق قوانین تهویه شوند.
رگلاتور فشار نصب شده در خط تامین در منابع گاز برای کاربردهای مولدی نباید از نوع پیلوت باشد .رگلاتور پیلوتی

به خط فشاری از جایگاه رگلاتور به لوله ی گاز جریان پایین نیاز دارد تا "حسی کند" چه موقع فشار جریان پایین

افت کرده است .رگلاتورهای پیلوت کار نمی کنند چون زمان پاسخ گویی آن ها در مقایسه با تغییرات عمدتا لحظه
ای لازم برای دستگاه مولد قابل قبول نیست.
باید از شلنگ سوخت قابل انعطاف تایید شده ای در اتصالات موتور استفاده کرد تا امکان حرکت و لرزشی از دستگاه
مولد را بگیرد.
بیشتر قوانین هر دو نوع فلکه های خاموش کننده ی الکتریکی (تغذیه شده از باتری) و دستی را در جلوی
شلنگ (های) سوخت قابل انعطاف لازم می دارند .فلکه ی دستی باید از نوع اشاره کننده باشد.
فیلتر سوخت خشکی را باید همان طور که در شکل  ۱۱۶صفحه ی  ۲۸۹نشان داده شده است در هر خط نصب کرد
تا از اجزای حساس تنظیم کننده ی فشار و دهانه های جریان پایین در برابر اشیاء بیرونی حمل شده توسط جریان
گاز (زنگ ،ته نشست  )...محافظت کند.

اگر سوخت فرعی از نوع  LPGاست ،باید یک سیستم تامین سوخت  LPGبه سیستم نیروی اضطراری اختصاصی
داده شود.

یک تبخیر کننده ی  LPGکه توسط سرد کننده ی موتور گرم می شود در کارخانه بر روی دستگاه های مولد تولید
نیروی کامینز که برای بیرون کشیدن مایع  LPGتدارک دیده شده اند نصب شده است .به دلیل اینکه لوله کشی

گاز فشار بالا  20 (DSigیا بیشتر) در داخل ساختمان ها ممنوع است ،دستگاه های مولدی که برای جدا کردن
مایع از  LPGتدارک دیده شده اند نباید در داخل ساختمان نصب شوند (پوشش محافظ در برابر آب و هوا برای
نصب های محیط بیرونی در اکثر مدل های  LPGقابل دسترسی است).
میزان تبخیر کردن در مخزن  LPGبه دمای هوای بیرون (مگر این که مخزن به یک هیتر مجهز باشد) و میزان
سوخت در مخزن بستگی دارد .حتی در روزهای سرد نیز هوای بیرون  LPGرا در زمانی که دمای هوا از دمای
 LPGبیشتر است گرم و (از طریق سطح مرطوب مخزن) تبخیر می کند .جداسازی بخار منجر به کاهش دما و

فشار در مخزن می شود (در  ،]-83 ]C -37 Fفشار تبخیر  LPGصفر است) .تنها در صورتی که سوخت و
گرمای کافی از هوای محیط در دسترس باشد ،میزان تبخیر سازی ،با کارکرد دستگاه مولد ،به کمتر از ان چه که
برای ادامه ی کار درست لازم است کاهش پیدا خواهد کرد.

\۲ /۱/

| [6:81
فلکه ی سولتوئید گاز طبیعی
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فلکه ی تنظیم جریان گاز برویان
(فقط در سوخت دوگانه)

رگلاتور فشار سرویس
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فیلتر
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سوخت خشک
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قطع دستی

(34هتایکa5Pkت2ا)0037یوند یک
تبخیر نتید

بسیاوخت خانق

* سوئیچ فشار گاز باعث می شود در صورت افت فشار ذخیره ی گاز طبیعی فلکه ی سولنولید گاز طبیعی بسته شده
و فلکه ی سولتولید گاز برویان باز شود تا کارکرد دستگاه مولد بدون هیچ تاخیری ادامه پیدا کند .بازگشت به گاز طبیعی
با عادگی شدیدن فشار ذخیره خودکار خواهقد بود.

شکل  .۶۱۱سیستم سوخت گاز رایج

۲۸۹

 ۶-۶-۹فشار سوخت محاسبات سیستم سوخت گازی
)( Gaseous Fuel System Calculations Fuel Pressure

)
(Tank
 ۶-۶-۹-۱اندازه ی مخزن eziS
از شکل  ۱۱۷در صفحه ی  ۲۹۱به عنوان مرجعی برای اندازه گرفتن مخزن  LPGبر اساس پایین ترین دمای

محیطی پیش بینی شده استفاده کنید .به عنوان مثال ،در روزی با دمای  40Fبیرون کشیدن  1000fthبه مخزن
 ۲۰۰۰گالنی ای حداقل نیمه پر نیاز دارد .نکته :در خیلی از موارد ،مقدار سوخت لازم برای تبخیر سازی متناسب بسیار بیشتر
از ساعات کاری قید شده در قوانین است.

به عنوان مثال ،در کاربرد  NFPA110کلاسی  ،6باید سوخت به اندازه ی کافی برای دستگاه مولد وجود داشته
باشد تا قبل از پر کردن مجدد مخزن ،دستگاه بتواند  ۶ساعت کار کند LPG .تقریبا  ۳۶۵فوت مکعب گاز به ازای هر گالن

مایع تولید می کند .اگر میزان بیرون کشیدن دستگاه مولد  1000fthباشد:
 6ساعت 1000ft3/hr ۰

سوخت مصرف شده در  ۶ساعت =
در

36.5ft3/gal

=  164گالن

این نمونه ،مخزن باید طبق پایین ترین دمای پیش بینی شده برای حداقل  ۲۰۰۰گالن اندازه گرفته شود ،و

نمی توان از میزان سوخت مصرف شده در  ۶ساعت به عنوان معیار استفاده کرد.

)
(Gas
gn
Pipe
 ۶-۶-۹-۲اندازه گرفتن لوله ی گاز iziS
اندازه گرفتن لوله ی گاز برای سوخت رسانی صحیح ،به شکلی جریان یا فشار ،میتواند نسبتا پیچیده شود .با این وجود ،روشی
ساده شده که در دیگر لوله کشی ها برای اگزوز یا سرد کننده نیز استفاده می شود تبدیلی تمامی قطعات ،فلکه ها  ....به طول
های متناظر با قطر لوله ای در نظر گرفته است .سپس کلی طولی متناظر را می توان به ظرفیت جریان ارتباط داد.
جدول  ،۰۲طول های متناظر قطعات لوله و فلکه ها علاوه بر لوله کشی مایع ،در مورد لوله کشی گاز نیز صدق می
کند .جدولی  ۲۸تا  ۵۷حداکثر ظرفیت گاز برای طولی های متناظر در اندازه های مختلف لوله ها را نشان می دهد .جدول ۲۷

در صفحه ی  ۲۹۲تا جدول  ۳۱در صفحه ی  ۲۹۶از  ،45APGN-2002مقررات گاز سوختی ملی ،برگرفته شده اند و
با در نظر گرفتن الزامات کارکردی سیستم سوخت عمومی در مورد دستگاه های مولد انتخاب شده اند .این جدول ها در مورد

گاز طبیعی ،بیرون کشیدن پروپان مایع ،و بیرون کشیدن بخار پروپان تحت شرایط مشخص آورده شده اند .برای اطلاع از
شرایط کاری یا دیگر الزامات نصب سیستم سوخت به  NFPA 54یا دیگر مقررات مراجعه کنید.

۲۹۰

محاسبه ی حداقلی اندازه ی لوله امری ساده است:
• لیستی از تمامی قطعات و فلکه های موجود در سیستم ارائه شده تهیه کرده و با استفاده از جدولی طولی های متناظر
آن ها را جمع ببندید.
• تمامی طول های لوله های صاف را به این مقدار اضافه کرده تا به طول متناظر کلی برسید.
• جدولی قابل اجرایی را بر اساس سیستم سوخت انتخاب کنید.

• با استفاده از برگه مشخصات سازنده ،الزامات سوخت حداکثری را برای دستگاه(های) مولد خاصی به دست آورید.

 fthrرا در به واحدهای مورد نیاز تبدیل کنید (همانطور که در قسمت های قبل این بخش ذکر شد در مورد
میزان  BTUاطلاع کسب کنید).
• طولی متناظر لوله (یا طولی متناظر بزرگتر بعدی) را در ستون سمت چپ قرار دهید .به ستون ها نگاه کنید و شماره

ای که برابر یا بیشتر از طول متناظر کلی محاسبه شده در بالا است را پیدا کنید .در بالای آن ستون حداقل اندازه
ی سطحی لوله یا اندازه ی مجراهای طراحی شده ی لازم برای سیستم آورده شده است.

682
100,000
50,000

۲

میزان تبخیر ( LPGفوت مکعب بر ساعت)

شکل  .۷۱۱حداقل اندازه ی مخزن  LPGلازم  (۵۰٪پر) برای حفظ  5 PSIGدر درجه ی
بیرون کشیدن خاصی و حداقل دمای پیش بینی شده در زمستان

 زاگ یعیبط40  هزادنا یریگ هلول نهآ حرط72. لودج
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

Actual

(0.36

9).493(

(0.622)

(0.824)

(1.049)

(1.380)

(1.610)

Id

4)

2

21/2

(2.067)(2.469)

3

4

(3.068)

(4.026)

حداکثر گنجایش در فوت مکعب گاز به ازای ساعت

Length
)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
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جدول  .۸۲اندازه گیری مجرای مسی نیمه سفت گاز طبیعی
-۱م

ل t 6.84

GaSS : natural

Intel pressure : 0.5 psi OrleSS
Pressure drop : 0.5 in.w.c.
Specific gravity : 0.60
)Tube Size (in.
1

3/4

5/8

1/2

3/8

1/4

|13/8|15/8

11/8

7/8

3/4

5/8

1/2

ACR|3/8

21/2

|2.625

2.125

|1.625

|1.375

1.125

(0.857

2.435

1.959

1.481

1.245

0 .995

0.754

6173

5/8

|2

2
|21/8

11/4

11/2

nOmi|K & L

nal

|0.750

|0.625

|0.500

0.375

OutSide

0.652

0.527

0.402

0.305

inside
Length

حداکثر گنجایشی در فوت مکعب گاز به ازای ساعت

)(ft
3489

1675

1062

590

276

195

111

55

27

10

4242

2398

1151

730

406

190

134

77

35

18

20

|3407

1926

925

586

326

152

107

61

30

15

30

1648|2916

791

502

279

131

92

53

26

13

40

2584

1461

701

445

247

116

82

47

23

11

50

2341

1323

635

403

224

105

74

42

21

10

60

2154

1218

585

371

206

96

68

39

19

9.3

70

1133|2004

544

345

192

90

63

36

18

8.6

80

1880

1063

510

324

180

84

59

34

17

8.1

00

1776

1004

482

306

170

79

56

32

16

7.6

100

1574

890

427

271

151

70

50

28

14

6.8

125

1426

806

387

245

136

64

45

26

13

6.1

150

1312

742

356

226

125

59

41

24

12

5.6

175

1221

690

331

210

117

55

39

22

11

5.2

200

1082

6 12

6 12

186

103

48

34

20

10

4.7

250

980

554

554

169

94

44

31

18

8.7

4.2

300

شده اند ،که

کمترین قطر

ظرفیت های جدولی

بر

اساسی قطر داخلی مجرای مسی نوع ( Kنشان

داده

شده) ،ارائه

جدول  .۹۲اندازه گیری لوله آهن طرح  ۴۰بخار پروپان
685تا|
|
است تا
GaSS :undiluted propane
Intel pressure : 11.0 in.w.c.
Pressure drop: 0.5 in.w.c.
Specific gravity : 1.50

اندازه گیری بین مرحله ی تکی یا دوم (رگلاتور فشار پایین) و دستگاه :SpecificuSe
)Pipe Size (in.
4

31/2

3

2

11/2

11/4

1

3/4

1/2

4.026

3.548

3.068

2.067

1.6 1

1.38

1.049

0.824

0.622

Nomina
InSide
Actual:

ا

حداکثر گنجایشی در فوت مکعب گاز به ازای ساعت
t
38997

27993

19119

6786

3523

2352

1145

608

291

26802

19240

13141

4664

2422

16 16

787

4 18

200

20

21523

15450

10552

3745

1945

1298

632

336

160

30

18421

13223

9031

3205

1664

1111

541

287

137

40

16326

11720

8004

2841

1475

984

480

255

122

50

14793

10619

7253

2574

1337

892

434

231

110

60

1266 1

9088

6207

2203

1144

763

372

197

94

80

11221

8055

5501

1952

1014

677

330

175

84

100

9945

7139

4876

1730

899

600

292

155

74

125

9011

6468

44 18

1568

814

543

265

140

67

150

7712

5536

3781

1342

697

456

227

120

58

200

6835

4906

3351

1180

618

4 12

201

107

51

250

6 193

4446

3036

1078

560

373

182

97

46

300

5698

4090

2793

991

515

344

167

59

42

350

5301

3805

2509

O22

479

320

156

83

40

400

جدول  .۰۳اندازه گیری مجرای مسی نیمه سفت بخار پروپان

|

6.86

لیست

|
GAS:Undilute Propane

کا

|nlet Pressure:11.0 in W.C.

Pressure Drop :0.5 in W.C.
Specific Gravity:1.50

اندازه گیری بین مرحله ی تکی یا دوم (رگلاتور فشار پایین) و دستگاه Special Use :
)Tube Size(in.
3/4
7/8

5/8
3/4

1/2
5/8

3/8
1/2

1/4
3/8

21/2
25/8

11/4 |11/2
2
1
15/8|21/8

2.625

1.125 | 1.375 | 1.625|2.125

0.875

0.750

0.625

0.500

0.375

Outside

2.435

0 .995 | 1.245 | 1.481 | 1.959

0.745

0.652

0.527

0.402

0.305

Inside

1

11/8

3/8

K&L
ACR

Nomin
al

حداکثر ظرفیت در هزار  BTUدر ساعت

)Length(ft

10429

1795|2830 |5895

OO7

Al67

329

188

93

45

10

7168

1234 | 1945 | 4051

685

321

226

129

64

31

20

5756

3253

1562

991

550

258

182

104

51

25

30

4926

2784

1337

848

A71

220

155

89

44

21

40

4366

2468

1185

752

Al17

195

138

7O

39

19

50

3956

2236

1074

681

378

177

125

71

35

17

60

3639

2057

988

626

348

163

115

66

32

16

70

3386

1914

919

583

324

152

107

61

30

15

80

3177

1796

862

547

304

142

100

E7

28

14

OO

3001

1696

814

517

287

134

95

54

27

13

100

2660

1503

722

458

254

119

84

48

24

11

125

2410

1362

654

415

230

108

76

44

21

10

150

2217

1253

602

382

212

99

70

40

20

10

175

2062

1166

560

355

197

O2

65

37

18

8.9

200

1935

1094

525

333

185

87

61

35

17

8.3

225

1828

1033

496

315

17E

82

58

33

16

7.9

250

1736

981

A71

299

166

78

55

31

15

7.5

275

1656

936

449

285

158

74

52

30

15

7.1

300

ظرفیت های جدولی بر اساس قطر داخلی مجرای مسی نوع ( Kنشان داده شده) ،ارائه شده اند ،که کمترین قطر

ح ۲۹

لودج  53.هزادنا یریگ هلول نهآ حرط ، 40ناپورپ نوریب ندیشک عیام  -رثکادح تیفرظ هلاویلسرب
بسح توف عبرم رب .تعاس هیصوت یاه طوبرم هب هزادنا ی هلول رب ساسا هلول ی نهآ
رظانتم
حرط  40یم .دنشاب

هزادنا ی هلول ی ینهآ حرط  ni.: 40،یرهاظ رطق( )یلخاد
4
)(4.026

2/13
)(3.548

3
)(3.068

2
)(2.067

2/11
)(1.61

4/11
)(1.38

1
)(1.049

98238
84079
74518
67519
62116

70519
60355
53492
48467
44589

48164
41222
36534
33103
30454

8876 17094
759714630
6733
6100
561210808
12966
11748

5924
5070
4494
4072
3746

41482 57787
3892154220
36764 51216
29523 41128
2526835200
22395 31198
2029128267
18667 26006
17366
16295 24193
22700
21442
19428
17837
16628
15601
14737
11834
10128

لوط )توف(

4/3
)(0.824

2/1
)(0.622

هلول

15322885
13112469
11622189
1053
969
1938
1824

733
627
556
504
463

30
40
50
60
70

28331
26583
25110
20164
17258
15295
13859
12750
11861
11129

16973484 522110055
1593
3269 4899 9434
1504
3088 4627 8912
1208
2480 3716 7156
1034
2122 3180 6125
916
1881 2819 5428
830
1705 2554 4919
764
15682349
4525
711
667
1459 20513950
1369
2186 4209

901
845
798
641
549
486
441
405
377
354

431
404
382
307
262
233
211
194
180
169

80
90
100
150
200
250
300
350
400
450

1051215391
9525 13946
8763 12830
8152 11936
7649 11199
7225 10579
5802
8495
4966
7271

630
571
525
488
458
433
348
297

334
303
297
259
243
230
184
158

160
145
133
124
116
110
88
76

500
600
700
800
900
1000
1500
2000

1293 1937 3731
11721755
3380
1078 1615 3110
1003 15022893
9411409
2715
889
1331 2564
713
1069 2059
611
915
1762

٢٩٦

 ۶-۷کاهش صدا در کاربردهای دستگاه مولد
)(Reducing Noise in Generator Set Applications
)
(Additive
sle
Sound
 ۶-۷-۱علم صدا veL
) :یکی از واحدهای اندازه گیری صدا دسیبلی ( )Bdاست.
)BA
(d
اندازه گیری سطوح صدا و واحدهای دسیبلی (
دسیبل شماره ای در مقیاسی لگاریتمی است که نسبت دو فشار صدا را ،با مقایسه کردن فشار واقعی و فشار مرجع ،نشان می
دهل.

تنظیمات صدا معمولا به صورت "مقیاسی دسیبلی  "Aیا  (dB(Aنشان داده می شود "A" .حاکی از این است که
مقیاسی به گونه ای تنظیم شده است که به چگونگی شنیدن بلندی صدا توسط فرد شباهت داشته باشد .بلندی صدا به سطح
فشار صدا (دامنه نوسان) و فرکانسی بستگی دارد .شکلی  ۱۱۸در صفحه ی  ۲۹۸نشانگر سطوح صدای معمولی مرتبط به منابع
صدای اطراف است.

اطلاعات سطح صدای دقیق و هدف دار در منطقه ای میدان آزاد" اندازه گیری می شوند تا اطلاعات مربوط به
صدا را جمع آوری کنند" .میدان آزاد" ،که با "میدان پژواک" تفاوت دارد ،میدان صدایی است که در آن تاثیرات موانع یا سد
کننده ها بر روی صدای منتشر شده ناچیز است (معمولا این مساله بدین معنی است که اشیا یا موانع در دوردست قرار دارند،

بر منطقه ی آزمایش تاثیر ندارند و یا با مواد جذب صدای مناسبی پوشش داده شده اند) .اندازه گیری دقیق صدا به این نیاز
دارد که میکروفونی بیرون میدان نزدیک " قرار گرفته باشد .میدان نزدیک" ناحیهای درون یک طول موج ،یا دو برابر
بزرگترین بعد منبع صدا است ،حال هر کدام که بیشتر باشد .اندازه گیری صدا به دلیل مقررات جامعه نباید در میدان نزدیک

انجام گیرد .شاخصه های صدای مهندسین به اندازه گیری سطح فشار صدا در میدانی آزاد ،که  ۷متر  (۲۱فوت) یا بیشتر
است باید صورت گیرد.
اندازه گیری صدا باید با استفاده از اندازه گیر سطح صدا و تحلیل گر یاند هشت تایی ،یا سیستم کسب اطلاعات چند

کاناله استفاده کند که الزامات اندازه گیر سطح صدای  ISOنوع یک را برای تحلیل جزئی تر توسط مشاوران صدا برآورده
کرده است .میکروفون ها معمولا در هفت متری  (۲۳فوتی) پیرامون سطح دستگاه مولد به میزان  ۴۵درجه قرار می گیرند.
برای دستیابی به سطوح نیروی صدای الزامی شده توسط اتحادیه اروپا ،اندازه گیری های اشعه ی لوله های موازی یا نیم
کره ای نیز به طور معمول صورت می گیرند .به برگه اطلاعات عملکرد صدا در سی دی مجموعه نرم افزار سیستم های نیرو
در محصولات تولید نیروی کامینز مراجعه شود.

) (Effect
 ۶-۷-۱-۱سطوح صدای اضافی of Distance
سطح صدا در هر مکان داده شده برابر با جمع سطوح صدا از تمامی منابع ،مثل منابع منعکس کننده است .به عنوان
مثالی ،سطح صدا در یک نقطه در فاصله ای برابر با فاصله ی دو دستگاه مولد متشابه در صورت کار کردن این دو دستگاه به

طور همزمان دو برابر می شود .دوبرابر شدن سطح صدا به صورت افزایش تقریبی  3 (dB(Aتوصیف می شود .در این
مورد ،اگر سطح صدا از یکی از دستگاه ها  90 (dB(Aاندازه گیری شده باشد ،می توان انتظار داشت در صورت کار کردن
هر دوی دستگاه ها سطح صدا به  93 (dB(Aبرسد.

|
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|

تحصی=

استانهای درد 1140-140p -
میخایرج افشاری 130 -

تا

130

12OH

بلند به طرزک
110Hب

آزار دهقنده

1500kW

|

جت در بالایی بسیار در  1000فوتی  (330متری) -103
100

گستره یک معمولا
دستگاه هقاک مولد در

 ،از نان قاج96 - ،
اجتمان زن براکی

 21فوتی  (7مترک)

|

با

90

خیلی بلند

ترافیک سنگین خیابان در  15فوتی  (5متری) 85 -
80ب

50kW

7oاب
H

گفتگوی عادی 60 -
ترافیک سبک در  100فوتی  (33متراک) 50 -

تا

60

یا 50

40

استاکت]

کتابخانه 35 -
8OH

استودیوکیخسشی 2020 -

سا

خش خدش برگ هقا  10 -لا 10

ا

شکل  .۸۱۱سطوح صدای معمول

ت

689

6

4

5

3

2

1

تفاوت در  (dB(Aبین مقادیر اضافه شده

شکل  .۹۱۱نمودار مقادیر سطوح صدای اضافه شده
شکلی  ۱۱۹در صفحه ی  ۲۹۹را میتوان به همان صورت که نشان داده شده است استفاده کرد تا سطح صدای

 .۱تفاوت  (dB(Aبین دو منبع (هر جفتی) را پیدا کنید .آن مقدار را در مقیاس افقی ای که با فلش عمودی نشان داده
شده پیدا کنید ،منحنی را تا روی مقیاس عمودی نشان داده با فلش افقی بالا ببرید .این مقدار را به مقدار (dB(A
بزرگ تر اضافه کنید.

 .۲گام اول بین مقدار به دست آمده و مقدار بعدی را تکرار کنید .آن قدر به این روند ادامه دهید تا تمامی منابع در نظر
گرفته شده باشند.

( 90.5 )Aو :29 (dB(A
،89
BdB(A
به عنوان مثال ،برای اضافه کردن (d

 90.5 )A(Bd Oرا از  92 (dB(Aکم کنید تا  1.5 (dB(Aبه دست آید .همانطور که فلشی ها در
شکلی  ۱۱۹صفحه ی  ۲۸۶نشان میدهند ،مقدار  2.3 (dB(Aمتناظر با تفاوت  1.5 (dB(Aاست که

 (O2اضافه شود تا  94.3 (dB(Aبه دست آید.
باید به dB(A
 oبه همین ترتیب 89 (dB(A ،را از  94.3 (dB(Aکم کنید تا  5.3 (dB(Aبه دست آید.
 Oدر آخر ،مقدار متناظر  (1.1dB(Aرا به (3.4 (dB(Aگ اضافه کنید تا  94.4 (dB(Aبه دست آید.

از سویی دیگر ،میتوان از فرمول زیر نیز اضافه کرد تا سطوح صدای اندازه گیری شده در مقیاس  (dB(Aرا با هم
جمع کرد:
db An

dbA 1

dbA1

(01( T ) + (01 T5 ) + ... + ))(10
۲۹۹

 = 10 × log oکل dBA

)Effect
ecnof
 ۶-۷-۱-۲تاثیر فاصله ( atsiD
در یک میدان آزاد" ،با افزایش فاصله سطح صدا کاهش پیدا می کند .به عنوان مثال اگر اندازه گیری صدای دومی از منبع
فاصله ی دو برابری پیدا کند ،عدد دوم تقریبا  6 (dB(Aکمتر از عدد اول خواهد بود .اگر فاصله نصف شود ،عدد دوم
تقریبا  6 (dB(Aبیشتر خواهد بود .در موارد عمومی تر ،اگر سطح فشار صدا ( )1LPSیک منبع در فاصله ی d
مشخصی است ،سطح فشار صدا ( )2LPSدر فاصله ی  d2را می توان به روش زیر یافت:
d

(

SPL 2 = SPL- 20 • log o

1

برای مثال ،اگر سطح فشار صدا ( )1LPSدر فاصله ی ( ۲۱ )1dمتری برابر با  100 (dB(Aباشد ،سطح فشار صدای
)(LPS

در فاصله گی

) ۷ (odمتری برابر خواهد بود با:
7

)100dBA
- 20 • logio(ET

= و SPL

)= 100 - 20 ۰ (-0.447
= 100 -- 0.5 = 109.5 dBA

6.90
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تفاوت در  (dB(Aبین مقادیر اضافه شده

شکل  .۰۲۱کاهش در بلندی صدا با افزایش فاصله (میدان آزاد)

برای استفاده از فرمولی فاصله (بالا) در اطلاعات دستگاه مولد که توسط تولید نیروی کامینز منتشر شده است ،سطح

صدای پس زمینه باید حداقل  10 (dB(Aپایین تر از سطح صدای دستگاه مولد باشد و نصب باید شبیه به محیط میدان
ازاد باشد.
شکلی  ۱۲۰در صفحه ی  ۳۰۰را می توان به عنوان جایگزینی برای فرمول تخمین سطح صدا در فواصل مختلف،
مثل خط مالکیت ،در نظر گرفت .به عنوان مثال ،همان طور که با فلشی های تیره نشان داده شده است ،اگر درجه بندی

صدای برگه شاخصه های دستگاه مولد توصیه شده ( 95 (dB(Aدر  ۷متری) باشد ،سطح صدا در فاصله ی  ۱۰۰متری در
حدود  (72dB(Aخواهد بود.

عمودی تا خط مقیاس عمودی فاصله ی مشخص شده بکشید .سپس خطی افقی به سمت خط مقیاس عمودی کشیده و

مقدار  (GIB(Aجدید را بخوانید.

) (Generator
 ۶-۷-۲صدای دستگاه مولد Set Noise
کاربردهای

دستگاه

مولد در برابر

مشکلات

مربوط به سطح صدا آسیب پذیر

هستند،

چرا که دستگاه مولد در حالی کار

سطوح بالایی از صدا را تولید می کند .مقررات و استانداردهایی جهت محافظت از مالک یا کاربرهای ملکی در برابر سطوح
ناخوشایند صدا از دیگر ملک ها وضع شده است.

به طور کلی ،سطوح صدای لازم در خط ملکی خاصی اغلب کمتر یا برابر با  60 (dB(Aدر طول روز و 50
 (dB(Aدر ساعات شب است ،در حالی که صدای دستگاه مولد تنظیم نشده می تواند تا  100 (dB(Aبرسد .در خیلی از
محیط ها سطوح حداکثری اجباری ای توسط باندهای هشت گانه با فرکانسی مرکزی ۵ ۳۱و هرتز تا  ۸۰۰۰هرتز مشخصی
شده اند تا صدای فرکانسی پایینی که می تواند تا دوردست ها منتشر شود را کنترل کنند .صدای دستگاه مولد ممکن است به
خاطر شرایط محل کار بلندتر شود ،و یا ممکن است سطح صدای محیط موجود در محل کار باعث شود دستگاه مولد نتواند

به سطوح عملکرد صدای لازم نرسد (برای اندازه گیری دقیق سطح صدای هر منبعی ،منبع صدا باید  10 (dB(Aبلند تر
از محیط اطراف خود باشد).

در صورتی که دستگاه مولد در محیط میدانی آزاد نصب شده باشد ،سطح صدای تولید شده توسط دستگاه مولد در
خط ملکی قابل پیش بینی است .در محیط میدانی آزاد ،دیوارهای منعکس کننده ای برای چند برابر کردن صدای تولید شده
توسط دستگاه مولد وجود ندارند ،و سطح صدا از قانون "کاهش  6 (dB(Aبه ازای دو برابر شدن فاصله " تبعیت می کند.
اگر خط ملکی در محدوده ی میدان نزدیک دستگاه مولد باشد ،ممکن است سطح صدا قابل پیش بینی نباشد .محیط میدان
نزدیک هر گونه اقدام صورت گرفته در محدود  ۵ی دو برابر بزرگترین بعد منبع صدا است.
دیوارهای منعکس کننده و دیگر اسطوح سخت سطح صدایی را که ممکن است توسط گیرنده دریافت شود را چند
برابر می کنند .به عنوان مثال ،اگر دستگاه مولدی در کنار دیواری با سطح سخت قرار گرفته باشد ،سطح صدای قائم بر دیوار
۳. ۱

تقریبا دو برابر نیروی صدای پیش بینی شده دستگاه مولد در محیط میدان آزاد خواهد بود (یعنی دستگاه مولدی که با سطح
صدای  68 (dB(Aکار می کند سطح صدای آن در کنار دیواری منعکس کننده  71 (dB(Aخواهد بود) .قرار دادن
دستگاه مولد در گوشه ،سطح صدا را چند برابر بیشتر خواهد کرد.
مقررات مربوط به صدا تنها بعد از انجام شکایت اعمال می شود ،اما هزینه ی بالای تجهیز مجدد محل کار به خاطر
کاهش صدا باعث می شود بررسی الزامات عملکرد صدا در هوان اوایل چرخه ی طرح ،و در نظر گرفتن به صرفه ترین
تدارکات کاهش صدا در محل کار ایده ی خوبی باشد.
به جدول  ۲در صفحه ی  ۳۵برای اطلاعات مربوط به صدای بیرون مراجعه کنید.

 ۶-۷-۳کاهش صدای فرستاده شده از سازه ( ) Reducing Structure -Transmitted Noise
سازه های در حالی لرزش موج های فشار صدایی در هوای اطراف خود ایجاد می کنند .اتصالات دستگاه مولد نیز می

توانند در سازه ی ساختمان لرزش ایجاد کرده و صدا تولید کنند .به طور معمول این گونه اتصالات شامل قلاب تخته ،مجرای
هوای خروجی رادیاتور ،لوله کشی اگزوز ،لوله کشی سرد کننده ،خطوط سوخت ،و پوشش های سیم کشی می شوند .در
ضمن ،ممکن است دیواره های جایگاه دستگاه مولد نیز بلرزاند و صدا ایجاد کنند .شکلی  ۴۹در صفحه ی  ۱۵۸نشانگر راه
هایی برای به حداقل رساندن صدای فرستاده شده از سازه توسط ایزوله سازی لرزشی مناسب است.
سوار کردن دستگاه مولد بر روی ایزوله گر های لرزشی فنری به طور موثری انتقالی لرزش را کاهش می دهد .عملی
ایزوله سازی لرزش در بخش ایزوله گر های لرزش در ابتدای این فصل توضیح داده شد.
اتصالات انعطاف پذیر به لوله ی اگزوز ،مجرای هوا ،خط سوخت ،لوله ی سرد کننده (رادیاتور راه دور یا سیستم های
انتقال دهنده ی گرما) و پوشش های سیم کشی می توانند انتقال لرزش را به طرز موثری کاهش دهند .در تمامی
کاربردهای دستگاه مولد ،استفاده از اتصالات انعطاف پذیر به دستگاه الزامی است.

) (Reducing
 ۶-۷-۴کاهشانی صدای هوایی Airborne Noise
صدای هوایی شاخصه ای راستایی دارد و معمولا در انتهای بالای گستره ی فرکانسی قابل رویت است.
* ساده ترین روش منحرف کردن مسیر صدا ،مثل خروجی رادیاتور یا اگزوز ،از سمت شنونده است .به عنوان مثال،

صدا را به طرف بالا منحرف کنید تا مردم در سطح زمین در مسیر آن نباشند.
• موانع خط دید در سد کردن صدا موثر هستند .موانع ساخته شده از موادی با جرم ماده ای بالا ،مثل بتون ،بلوک

های سیمانی ،یا آجر ،بهترین گزینه هستند .در حذف مسیرهای صدا مثل درز های دریا نقاط دسترسی اگزوز،
سوخت و سیم مشی الکتریکی به اتاق (یا محفظه) دقت به خرج دهید.

• مواد جذب کننده ی صدا (آکوستیک) برای قرار دادن در راستای مجراهای هوا و پوشش دیوارها و سقف در دسترس
می باشند .در ضمن ،هدایت صدا در انحنایی  ۹۰درجه در مجرا ،صدای فرکانس بالا را از بین می برد .هدایت
۳، ۲

کردن صدا به طرف دیواری پوشیده از مواد جذب صدا

میی

تواند بسیار موثر باشد .به خاطر عواملی

همچولانی هزینه،

قابلیت در دسترس بودن ،چگالی ،کند کننده ی شعله ،مقاومت در برابر سائیدگی ،زیبایی و قابلیت تمیز کردن،
فایبرگلاسی یا فوم نیز مناسب هستند .باید در انتخاب موادی که در برابر تاثیرات روغن و دیگر آلاینده های موتور
مقاوم باشند دقت به خرج داد.
• محفظه ی بلوک بتونی مانعی عالی در برابر تمام صداها است .بلوک ها را می توان با شن پر کرد تا جرم دیوار را
بالا برد و در نتیجه کاهش صدا را بیشتر کرد.
• می توان از نحوه ی قرار گرفتن رادیاتور راه دور برای کاهش جریان هوا و انتقال منبع صدای پروانه رادیاتور به
جایی که احتمال می رود برای گیرنده کمتر ناخوشایند باشد استفاده کرد .نصب های رادیاتور راه دور را می توان به
پروانه های سرعت پایین مجهز کرد تا صدای مونتاژ را کاهش دهند.

 ۶-۷-۵محفظه های کاهش دهنده ی صدا (سایبان)
) )(Sound Attenuated Enclosures (Canopies
دستگاه های مولدی که در بیرون نصب می شوند می توانند به محفظه های کاهش صدای یکپارچه مجهز شوند.
این محفظه ها به صورت موثر فضایی بسته را در اطراف دستگاه مولد ایجاد کرده و سطوح صدای تولید شده توسط دستگاه
را کاهش می دهند.
در کلی ،هزینه ی محفظه مستقیما به میزان کاهش صدای الزامی ارتباط دارد .لذا هر چه که سطح کاهش صدای
الزامی بیشتر باشد ،هزینه ی محفظه نیز گران تر می شود .قیمت محفظه ها حتی می توانند در حوالی قیمت دستگاه مولدی

باشند که از آن حفاظت می کنند.
باید در نظر داشت که استفاده از سطح های بالای کاهش صدا می تواند در عملکرد دستگاه مولد تاثیر گذار باشد.

ابزار کاهش صدا را با دقت آزمایش کنید تا عملکرد مناسب سیستم تهویه و حمل بار به دست آید.
نکته :هنگام مقایسه ی درجه بندی های سیستم های خنک کننده دقت داشته باشید که درجه بندی بر اساسی
دمای محیطی ،و نه هوا به رادیاتور ،است .درجه بندی هوا به رادیاتور دمای هوایی را که به رادیاتور وارد می شود را
محدود کرده و به دلیل انرژی گرمایی ساطع شده از موتور و دینام جلوی افزایش دمای هوا را می گیرد .سیستم
درجه بندی شده ی محیطی این افزایش دما را در قابلیت خنک سازی خود در نظر می گیرند.

)
(Exhaust
ecnSilencer
 ۶-۷-۶عملکرد صداگیر اگزوز amrofreP
دستگاه های مولد در اکثر مواقع به صداگیر اگزوزی جهت محدود کردن صدای اگزوز ماشین مجهز هستند .صداگیر

صداگیر ها به دو گروه صداگیر محفظه ای یا دستگاه های مارپیچی تقسیم می شوند .دستگاه های محفظه ای را
می توان به گونه ای طراحی کرد که موثرتر باشند ،اما دستگاه های نوع مارپیچی از نظر فیزیکی کوچک تر هستند و ممکن

صداگیر ها را می توان از استیل پیچی سرد یا استیل ضد زنگ ساخت .صداگیر های استیل پیچی سرد ارزان تر

هستند ،اما در مقایسه با استیل های ضد زنگ در برابر فرسایش بیشتر در معرض آسیب هستند .در کاربردهایی که در آن ها
صداگیر در داخل نصب می شود ،و برای جلوگیری از خروج گرما از عایق کاری بهره می برد ،نوع ضد زنگ مزیت ناچیزی
دارد.
صداگیر ها را می توان در پیکر بندی های زیر فراهم کرد:
• انتهای درونی/انتهای بیرونی؛ رایج ترین پیکر بندی

• کناره دوتایی درونی /انتهای بیرونی؛ در موتورهای " "Vبرای رفع نیاز به راس اگزوز استفاده می شود ،و الزامات

صداگیر ها در درجات کاهش صدای متفاوتی ارائه می شوند؛ که معمولا "صنعتی"" ،مسکونی" ،و"اضطراری"

نامیده می شوند .دقت داشته باشید که شاید صدای اگزوزی که از دستگاه مولد به وجود می آید آزار دهنده ترین منبع صدا
در دستگاه نباشد .اگر صدای مکانیکی بسیار بیشتر از صدای اگزوز باشد ،شاید انتخاب صدا گیری با عملکرد بالاتر نیز به
بهبود سطح صدا در محل کمک نکند.
در کلی ،هر چه که صداگیر در کاهش صدای اگزوز موثرتر باشد ،سطح محدودیت اگزوز موتور بیشتر است .در
سیستم های اگزوز بلند ،خود لوله کشی مقداری کاهش صدا فراهم می کند.

کاهش صدای صداگیر معمول
صداگیر های صنعتی12-18 dBA :
صداگیر های مسکونی18-25 dBA :
صداگیر های اضطراری25-25 dBA :

) (Fire
 ۶-۸محافظت در برابر آتش سوزی Protection
به دلیل گسترده بودن عواملی که باید در نظر گرفته شوند ،مثل سکونت ساختمان ،مقررات ،و تاثیرات سیستم های

محافظت در برابر آتش سوزی مختلف؛ طرح ،انتخاب و نصب سیستم های محافظت در برابر آتش سوزی فراتر از گستره ی

• سیستم محافظت از آتش باید طبق الزامات مسئولین قضایی ،مثل بازرس ساختمان ،رئیس آتش نشانی ،یا مامور
بیمه باشد.

• دستگاه های مولدی که در نیروی اضطراری یا استندبای استفاده می شوند باید از طریق مکان اتاق دستگاه مولد یا

ساخت مقاوم در برابر آتش آن ،در برابر آتش سوزی محافظت شوند .در بعضی مکان ها ،ساخت دستگاه مولد برای
نصب هایی که برای حفظ جان ضروری می باشند باید دارای درجه بندی مقاومت در برابر آتش دو ساعته باشند.
در ضمن ،بعضی مکان ها به محافظت در برابر آتش تغذیه کننده نیز نیاز دارند .استفاده از درهای ضد آتش یا
دریچه ی هوا در اتاق دستگاه مولد را نیز در نظر داشته باشید.
اتاق دستگاه مولد باید به طرز مناسبی تهویه شود تا از جمع شدن گازهای اگزوز ماشین یا گاز تامین سوخت
جلوگیری شود.
• اتاق مولد نباید برای انبار کردن استفاده شود.

• اتاق های مولد نباید فقط به خاطر سوخت موتور منطقه ی خطر (تعریف شده توسط  )CENمحسوب شوند.
• مقامات قضایی معمولا دستگاه های مولد را در زمانی که محدود و در فواصل زمانی دور استفاده می شوند به عنوان

دستگاه های گرمای پایین محسوب می کنند ،حتی با این وجود که دمای گاز اگزوز ممکن است از 1000 F
 )835 (Cنیز تجاوز کند .در مواردی که ممکن است دمای گاز اگزوز از  )835 " )C 1000 * Fتجاوز کند،
بعضی موتورهای دیزلی و اکثر موتورهای گازی جزء دستگاه های گرمای بالا دسته بندی می شوند و ممکن است

به سیستم های اگزوز درجه بندی شده برای عملیات  )067 )C 1400 Fنیاز داشته باشند .با سازنده ی موتور
برای اطلاعات در مورد دمای اگزوز مشورت کنید.

• ممکن است مقامات قضایی تعداد ،نوع ،و اندازه ی آتش خاموش کن های قابل حمل تایید شده ی لازم برای
دستگاه مولد را مشخص کنند.
• ایستگاه توقف اضطراری دستی ای بیرون دستگاه مولد یا دور از دستگاه مولد در محفظه ای بیرونی ،خاموش کردن

دستگاه مولد در مواقع بروز آتش یا دیگر موارد اضطراری را راحت تر می کند.
• سیستم های سوخت مایع معمولی به  ۶۶۰گالن  (۲۴۹۸لیتر) در داخل ساختمان محدود می شوند .با این وجود،
ممکن است مقامات محدودیت های سخت گیرانه تری بر میران سوختی که می توان در ساختمان ذخیره کرد

وضع کنند .در ضمن ،می توان برای استفاده از مقادیر بیشتری از سوخت در اتاق دستگاه مولد استثنا قائل شد،

خصوصا اگر اتاق دستگاه مولد دارای سیستم های محافظت از آتش سوزی متناسبی باشد.
• مخزن های سوخت قرار گرفته در داخل ساختمان و بالای پایین طبقه یا زیر زمین باید طبق استانداردها و مقررات

زیست محیطی  NFPAدیوار کشی شوند.
O

دستگاه مولد باید آن گونه که توصیه شده است گهگاه تحت حداقل  ۳۰درصد بار به کار گرفته شود تا به دمای
کاری ثابتی برسد .دستگاه مولد باید حداقل یک بار در سال تحت بار تقریبا کامل کار کند تا از جمع شدن سوخت
در سیستم اگزوز جلوگیری شود.

)
(Equipment
ngi
Room
 ۶-۹طرح اتاق امکانات seD
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 ۶-۹-۱ملاحظات کلی Considerations
دستگاه های مولد باید طبق توصیه های ارائه شده توسط سازنده ی دستگاه مولد ،و مطابق مقررات و استانداردهای
قابل اجرا نصب شوند.
توصیه های کلی برای طرح اتاق:
• اکثر دستگاه های مولد به دسترسی جهت سرویسی هر دو طرف موتور و هم چنین سمت کنترل دینام ماشین نیاز
دارند .ممکن است مقررات الکتریکی بار بعضی محیط های کار خاصی را الزامی بدارند ،اما در کلی فضاهای کاری
برابر با عرضی کناره ها و عقب دستگاه مولد قابل قبول است.
• امکان دارد مکان سیستم سوخت ،یا قطعات سیستم پخش الکتریکی به فضای کاری بیشتری احتیاج داشته باشند.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به الزامات تامین سوخت در قسمت های دیگر این بخش مراجعه شود.
• باید دسترسی به اتاق دستگاه مولد (یا محفظه ی بیرونی) وجود داشته باشد تا امکان جدا کردن بزرگترین قطعه در
ابزار (تقریبا در تمامی مواقع منظور موتور است) وجود داشته باشد .دسترسی باید از طریق درهای عریضی یا دریچه
های ورودی یا هوای اگزوز قابل جدا شدن فراهم شود .یک طرح ایده ال امکان انتقال دستگاه مولد را به صورت
بسته به اتاق ابزار فراهم می کند.

)(Roof-top
 ۶-۹-۲نصب های روی سقف snoitallatsnI
با افزایش فشار در زمینه ی هزینه های ساختمان ،قرار دادن دستگاه های مولد در سقف امری معمولی شده است.

اگر سازهای ساختمان بتواند وزن دستگاه مولد و اجزای متصل به آن را تحمل کند ،این نصب ها را می توان با موفقیت
صورت داد .مزیت ها و کاستی های این نصب ها:
• مزیت ها
هوای تهویه ی نامحدود برای سیستم
• عدم نیاز (یا نیاز کم) به مجرای تهویه
• مدت زمان کاری کوتاه اگزوز
• مسائل مربوط به صدای کم (هنوز ممکن است به محفظه ی کاهش صدا نیاز باشد)
• محدودیت های فضایی کمتر
• دستگاه مولد ،برای قابلیت اطمینان سیستمی بیشتر ،از سرویسی معمولی جدا شده است.
کاستی ها
• ممکن است سازه ی سقف برای تحمل وزن دستگاه مولد نیاز به تقویت شدن داشته باشد.
• امکان دارد انتقال ابزار به سقف گران باشد (جرثقیلی یا جدا کردن اجزاء)
• محدودیت های قانونی
• کابلی های بلندتر
• فضای سخت محدودتر در دستگاه مولد؛ ذخیره ی سوخت (و برگشت آن) باید از میان ساختمان عبور کند.
• سرویسی سخت تر دستگاه مولد
ها

یعهه

نکته :حتی با وجود اینکه دستگاه مولد روی سقف نصب شده

است،

هنوز باید برای جلوگیری از آلودگی ماجراهای

کلی در رابطه با تهویه سازی را در قسمت های قبلی این بخش مطالعه کنید.
توصیه می شود دستگاه های مولدی که در دسترسی سرویسی با محدودیت روبرو هستند به اتصال ذخیره ی بار در
سیستم پخش ساختمان مجهز شوند .این امر سبب می شود ذخیره های بار به صورت موقت در مکانی مناسب اتصال پیدا

کنند .در غیر این صورت ،دشواری اتصال ذخیره ی بار می تواند آزمایش دستگاه مولد را با مشکل روبرو کرده یا حتی آن را
غیر ممکن سازد.
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جهت به دست آوردن  -نیروی  ACتک فاز  -نیروی  ACسه فاز
" "FPبه عامل نیرو اشاره دارد ،که به عنوان کسری اعشاری ارائه می شود .به عنوان مثال ۸۰٪ ،نیروی عامل =
 ۰.۸برای اهداف محاسباتی ،در کلی ،دستگاه های مولد تک فاز در  ۱۰۰٪عامل نیرو و دستگاه های سه فاز در ۸۰٪
عامل نیرو درجه بندی می شوند.

" "StloVبه ولتاژ خط به خط اشاره دارد.
" "spmAبه جریان خطی بر واحد آمپر اشاره دارد.

" "Fبه فرکانسی گفته می شود .تنظیم  ۰٪فرکانسی "متقارن" تعریف می شود.
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