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دقیقه120: مدت زمان دوره 

دوره ی آموزشی
سرویس و نگهداری ژنراتورهای

دیزلی و گازسوز



مالحظات ایمنی و حفاظتی 
.از پوشیدن لباسهای گشاد و نزدیک شدن به ماشین آالت در حال کار خودداری نمایید -1
.ت گیردژنراتور تنها بایستی از طریق تابلو برق و برد کنترلی آن صور-کنترل مجموعه موتور-2
.اریدقبل از آموزش دستورالعملهای الزم ، اجازه استفاده از دستگاه را به شخص دیگری نسپ-3
.اگر حفاظ های ایمنی موتور را برداشته اید ، به هیچ وجه موتور را روشن ننمایید-4
وتور حتما قبل از هرگونه اقدام نسبت به تعمیر و سرویس برای جلوگیری از استارت ناخواسته م-5

.باطری را جدا نمایید
.از دسترسی افراد متفرقه به تابلوبرق و برد کنترلی جلوگیری نمایید -6
.اشیدمواظب تماس ناگهانی اعضای بدن با قسمتهایی از موتور  که دارای دمای باال هستند ، ب-7
ش در صورت اقدام نسبت سرویسهای دوره ای حتما از پوشش های ایمنی مانند عینک و دستک-8

.استفاد نمایید 
.دستگاه را در محلهایی که فاقد تهویه مناسب میباشند بکار نگیرید -9

.از نگهداری مواد اشتعال زا در مجاورت دستگاه خودداری نمایید -10
.برای نصب و راه اندازی و همچنین انجام تعمیرات از افراد متخصص و مجرب استفاده شود -11
.ود اتصاالت مربوط به سوخت رسانی همواره از لحاظ اطمینان از عدم نشتی سوخت بررسی ش-12
.فقط ار قطعات یدکی اصلی و مورد تایید شرکت استفاده شود -13



ژنراتور-شمای کلی و اجزا تشکیل دهنده موتور



مالحظات اتاق ژنراتور 



مالحظات اتاق ژنراتور 



آشنایی با ژنراتور و اجزا تشکیل دهنده آن



ژنراتورآشنایی با مدار تثبیت کننده ولتاژ در
AVR (Automatic Voltage Regulator)



An automatic voltage regulator (AVR) is a electronic device for automatically
maintaining generator output terminal voltage at a set value under varying load
and operating temperature. It controls output by sensing the output voltage at
a power-generating coil and comparing it to a stable reference. The error signal
is then used to adjust an average value of the field current.
Most cheap portable generators have fixed excitation. In such machines, when
an alternator is loaded, its terminal voltage drops due to its internal impedance.
This impedance is formed of leakage reactance, armature reactance and
armature resistance. The Vout also depends on the power factor of the load.
That's why to maintain Vout within tighter limits, more expensive models use
an AVR. Note that all AVRs help regulating the output in a steady state
operation, but are generally slow to respond to fast transient loads.

OPERATION THEORY



ژنراتورآشنایی با مدار تثبیت کننده ولتاژ در
AVR (Automatic Voltage Regulator)



آشنایی با گاورنرهای الکترونیکی



تعاریف و مفاهیم توان
توانبهیواقعتواننسبتبهکهاستاصطالحیمتناوبالکتریکیسیستمیکدرتوانضریب
برایکنندهمصرفیکتواناییواقعدرواقعیتوان.دارد1تا0بینمقداریومیشودگفتهظاهری
وجودراثدرظاهریتوانکهحالیدرمی دهدنشانراانرژیشکل هایدیگربهالکتریکیانرژیتبدیل

ظاهریوانتآنهاراکتیوتوانمیزانوبارهانوعبهتوجهبا.می آیدپدیدجریانوولتاژبیناختالف
باشدبیشترنیزواقعیتوانازمی تواند

رفتنباالموجبمداریکدر(واقعیتوانبهنسبتظاهریتوانبودنبزرگ)توانضریببودنکم
وراندمانمیزانتوانضریباصلدر.می شودمداردرتلفاترفتنباالنتیجهدرومداردرجریان
استباالترراندمانمیزانباشدترباالتوانضریبچههر.دهدمینشانراموثرکارکرد

 هایبخاریرشته ای،المپ هایمانند)هستندمقاومتیکامالًمصرف کننده هایشاملکهمدارهایی
بارهایدارایکهمدارهاییدرکهحالیدردارند1برابرتوانیضریب(…وبرقیاجاق هایبرقی،
.استیکازکمترتوانضریب(…وترانسفورماتورهاموتورها،خازن ها،مانند)هستندراکتیو
رهدرواستراکتیوصورتبهمداربارتمامکهمعناستبدینمداریکدرصفرتوانضریب
تماماست1توانضریبزمانیکهحالیکهدرمی گرددبازمنبعبهباردرشدهذخیرهانرژیسیکل
.می شودمصرفباردرمنبعوسیلهبهشدهفرستادهانرژی



روابط بین توان ظاهری و واقعی
(ژنراتورهای سه فاز ) 

(ولت آمپر)توان ظاهری = 1/71حاصلضرب جریان در ولتاژ فاز به فاز در مقدار ثابت 

(وات)توان واقعی = حاصلضرب توان ظاهری در مقدار ضریب توان 

(آمپر) ظرفیت جریان دهی ژنراتور 
برابر است با 

1/44در مقدار  ثابت  ( کیلو ولت آمپر)حاصلضرب توان ظاهری 

.حداکثر جریان یک ژنراتور توسط ظرفیت سیم پیچ های کالف آن محدود میشود 



ژنراتور –نحوه ی برآورد ظرفیت موتور 
بر اساس مصرف کننده ها

.کنیدلیستراهاکنندهمصرفنامابتدا-1
.نماییدتقسیمفازسهوتکفازیدستهدوبهراهاکنندهمصرف-2
یادداشتراکنندهمصرفهرمصرفیجریانفنیمشخصاتبرچسبیاپالکرویاز-3

.کنید
هرهاولیاستارتجریانبایستیمصارفبامتناسبژنراتورظرفیتمحاسبهبرای-4

داییابتلحظهدرکهروشناییمثلهاییکنندهمصرفبهاینروازگرددلحاظکنندهمصرف
موتورکههاییکنندهمصرفبهویکضریبنمیکنندمصرفبیشتریجریانشدنروشن

لحظهانتوشدنروشنابتداییلحظهدرکهغیرهوآسانسور،هاپمپماننددارندالکتریکی
.میدهیمضریبزیربندیتقسیمطبقمیکنندمصرفبیشتریای

2/5ضریب:مستقیماندازیراهحالتباالکتریکیموتورهای
1/7ضریب:(مثلثستاره)ضربدواندازیراهحالتباالکتریکیموتورهای
کیضریب:اینورتریااستارتسافتطریقازاندازیراهحالتباالکتریکیموتورهای

یگریکدباخودشانگروهدرمجزابصورتراتکفازوفازسهگروههردرآمدهبدستاعداد-5
.میکنیمجمع



ژنراتور –نحوه ی برآورد ظرفیت موتور 
بر اساس مصرف کننده ها

فازسهحالتدرآمدهبدستعددباونمودهسهبرتقسیمراتکفازحالتدرآمدهبدستعدد-6
.دمیباشفازسهآمپرحسببرمانیازموردمصرفیجریانمیزانهماننهاییعدد.میکنیمجمع

کیلووات سه فاز= 1/8آمپر سه فاز تقسیم بر عدد 
کیلو ولت آمپر سه فاز= 1/44آمپر سه فاز تقسیم بر عدد 

رفطازکهتوانهاییافتبهتوجهباوژنراتور-موتورسازندهشرکتکاتالوگبهمراجعهبا-7
یمصرفسوختحتیوکاریمحیطدماینصب،محلتهویه،دریاسطحازارتفاعاساسبرسازنده

-ورموتانتخاببهنسبتکاردایمواضطراریتوانمقادیربهتوجهباهمچنینواستشدهارایه
.مینماییماقدامژنراتور

80حداکثرو30حداقلبینیبازهدرمصرفمیزانگرفتنقرار،ژنراتور-موتوربرایانتخاببهتر
.استانتخابیژنراتور-موتورظرفیتدرصد



ژنراتور-مالحظات افت توان در موتور
درهموارهگازسوزودیزلیموتورهایبرایسازندههایشرکتطرفازشدهارایهتوانمقادیر
شرایطدرموتورکهصورتیدراینرواز.میباشدگرادسانتیدرجه25دمایودریاسطحارتفاع
سازندهتشرکازتوانافتضریببایستیکارکنداستقراردریاسطحازباالتریارتفاعودمایی

.گرددلحاظمحاسباتدرواستعالم
درجه35دمایمتوسطومتر1400دریایسطحازارتفاعباتبریزمحیطیشرایطدرمثالبرای

.بودخواهد%10طبیعیتنفسباموتوربرایتوانتقریبیافت،گرادسانتی
الی85بینیبازهدرمعموال)ژنراتورراندماننمودنلحاظتواندقیقمحاسباتدردیگرعامل

،میباشد(درصد2معموال)آنخروجیتوانافتدردماوارتفاعتاثیراتو(داردقراردرصد90
.گرددلحاظمحاسباتدراستبهترکه

انتخابدردرصد20الی10بازهبینتقریبیتوانافتمقدارهموارهخودمحاسباتدراستبهتر
.گرددلحاظژنراتور-موتور



ژنراتور-تابلوبرق موتور



(برد کنترلی)ژنراتور -تابلوبرق موتور



(انواع برد کنترلی)ژنراتور -تابلوبرق موتور

برد کنترلی اتوماتیک 
AMF

Automatic Main Failure



(انواع برد کنترلی)ژنراتور -تابلوبرق موتور

برد کنترلی دستی
MSU

Manual Start Unit



(رقبررسی نمونه نقشه ب)ژنراتور -تابلوبرق موتور



(رقبررسی نمونه نقشه ب)ژنراتور -تابلوبرق موتور



(بررسی لیست خطاهای برد کنترلی )ژنراتور -تابلوبرق موتور

1- Battery Low/High voltage
2- Engine start/ Stop
3- Charge Fail
4- Emergency Stop
5- Low Oil Pressure
6- High Coolant Temperature
7- Under /Over Speed
8- Low coolant Level
9- Low Fuel Level
10-Under/ Over Voltage
11- GCB Feedback Fail
12-MCB Feedback Fail
13- Over Current



انتخاب روغن
باروغناززیرجدولطبق،کردخواهدکارآندردستگاهکهمحیطیدماییمحدودهبامتناسبهمواره

.نماییداستفادهمناسبویسکوزیتهدرجه



مالحظات مایع خنک کننده

.نماییداستفادهخنککاریمایعمخلوطجهتتمیزخالصآبازامکانصورتدر-1
.شودررسیبسرمافصلابتدایمثالبرای،یکبارسالیحداقلبایدیخضدمحلولکیفیت-2
.گرددتعویضیکبارسالدوهربایستیکنندهخنکمایع-3
میزاننبردبکارباشد،شدهتشکیلآبوضدیخمساویمقادیرازبایدضدیخمایعمخلوط-4

.بگذاردمنفیتاثیرکنندهخنکمایععملکردرویبرمیتوانددرصد50ازبیشیخضد
راکنندهخنکمایعجوشینقطهوبودهخوردگیمقابلدرمناسبیمحافظیخضد-5

.بودخواهدمفیدنیزسالگرمفصولدرآنازاستفادهاینرواز،میدهدافزایش
ایناستالزم،سالگرمفصولدرخورندگیضدمایعوآبمخلوطازاستفادهصورتدر-6

.گرددتعویضماهششهرمحلول
.باشدرادیاتورگلویازترپایینمیلیمتر30بایستیهموارهرادیاتورآبسطح-7



مالحظات نگهداری باطری 

.نگهداریدتمیزراآناتصاالتوباطریباالییسطح-1
وازلینیاگریسباراآناتصاالتوباطریترمینالهای-2

.بپوشانید
.ماییدنکنترلیکباروقتچندهرراباطریالکترولیتسطح-3

.باشدهاصفحهازباالترمیلیمتر10بایستیآناندازه
.نباشدخالیباطریکهشویدمطمئن-4
.نماییدحاصلاطمینانشارژرباطریصحیحعملکرداز-5
ودنبشلدرصورتوکنیدکنترلراباطریاتصالسیمهای-6

ممحکتختآچاریکازاستفادهباراآنهاباطریترمینالهای
.کنید

هرتیبایس،میمانداستفادهبالمدتیبرایباطریزمانیکه-7
.شودشارژکاملبطوریکبارهفتههشت



ژنراتور-برنامه سرویس های دوره ای موتور

روزانهبازدیدهای
تابلوبرقواصلیکلیدهایژنراتور،،موتوربصریکنترل-1
سوختوآبروغن،سطحکنترل-2
باطریشارژمیزانکنترل-3
آبگیرفیلترکنترل-4
آنهایتسمهوپروانههایپرهبازرسی-5

ساعت200هریاماهه6بازدیدهای
.نماییدتعویضراروغنفیلترهایوروانکاریروغن-1
2-PCVنماییدتعویضیاتمیزراکارترهواکشیا.
.نماییدتخلیهباکوآبگیرفیلترازرارسوباتوتعویضراسوختفیلترهای-3



ژنراتور-برنامه سرویس های دوره ای موتور

ساعت800هریاماهه12بازدیدهای
ماهه6بازدیدهایدرشدهاشارهمواردتکرار-1
دیزلسوختتعویض-2
یخضدمحلولوخنککاریمایعکیفیتکنترل-3
موتورهواکشنظافتوکنترل-4
.کنیدتمیزفشردههوایباراپنراتورروتورواستاتور-5
.کنیدبررسیراهافیوزوجریانقطعکلیدهای-6
آناسمیتواندرژنراتورکاملبارتست-7



ژنراتور-چک لیست دوره ای موتور



ژنراتور-چک لیست دوره ای موتور



با تشکر از توجه شما

دپارتمان 
مهندسی کاربردی 
شرکت موتورسازان

پیشرو در توسعه محصول
و 

کاربردها


