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 با استفاده از نظر كارشناسان برجسته، جمهورييس نت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رمعاونظام فني اجراييدفتر 

 وجود با. مبادرت به تهيه اين دستورالعمل نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است

.تالش فراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظير غلطهاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست

از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني، از اين رو،

:مراتب را به صورت زير گزارش فرماييد

.وضوع مورد نظر را مشخص كنيدشماره بند و صفحه م-1

.ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد-2

.در صورت امكان، متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد-3

.نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد-4

.كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت

.شودپيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

 خيابان صفي علي شاه،ميدان بهارستانتهران، : نشاني براي مكاتبه

 دفتر نظام فني اجرايي، جمهورو نظارت راهبردي رييسريزي برنامهمعاونت

خيابان صفي علي شاه-1149943141 تهران -سازمان مركزي
http://tec.mporg.ir 





 
 بسمه تعالی 

 
 پیشگفتار 

 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و بـه منظـور تعمـیم اسـتانداردهای                      23در اجرای ماده    
های مربوط به تولید، انتقـال و توزیـع نیـروی بـرق،               صنعت برق و ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طراحی و اجرای پروژه           

بـا همکـاری   ) نظـام فنـی اجرائـی    دفتر – نظارت راهبردی معاونت   (ئیس جمهور رت راهبردی ر  ریزی و نظا    معاونت برنامه 
اقـدام بـه تهیـه مجموعـه کـاملی از           » ضوابط و معیارهای فنی صـنعت بـرق       « شرکت توانیر در قالب طرح       –وزارت نیرو   

 . استانداردهای مورد لزوم نموده است
ژنراتورهـای  دیزل   –خطوط فوق توزیع و انتقال       ،پست ها   یی  مشخصات فنی عمومی و اجرا    «نشریه حاضر با عنوان     

  حـداقل الزامـات اسـتاندارد مربـوط بـه طراحـی، سـاخت،             در بر گیرنـده     »  جلد اول  -در پست ها ی فشار قوی      اضطراری
آزمون های کارخانه ای، بازرسی و راه اندازی دیزل ژنراتورهای اضطراری مورد استفاده در پست هـای فشـارقوی در رده                     

  .فارسی و انگلیسی تهیه و تدوین شده استکه به دو زبان   کیلو ولت می باشد400 تا 63ولتاژی 
ها   مر رسیدن این نشریه و همچنین سازمان      اندرکاران به ث    های دست    به این وسیله از کوشش     نظارت راهبردی معاونت  

اند   های مهندسی مشاور که با اظهارنظرهای سازنده خود این معاونت را در جهت غنا بخشیدن به آن یاری نموده                    و شرکت 
 . سپاسگزاری و قدردانی نموده و توفیق روزافزون آنان را از درگاه ایزد یکتا آرزومند است

 
 نظارت راهبردیمعاون 

                                             1388      





 
ــی  ــومی و اجرای ــی عم ــا مشخصــات فن ــال  ،پســت ه ــع و انتق ــوق توزی    - خطــوط ف

 487-1ه نشریه شمار - پست های فشار قوی  در دیزل ژنراتورهای اضطراری
 

 تهیه کننده
آقایـان مهندسـین    خانم مهندس طـاهره نـوری و          با همکاری  این مجموعه به وسیله شرکت مهندسین مشاور نیرو       

دکتر عارف درودی تهیه و تدوین شده است و توسط آقای اسماعیل زارعی مـورد               آقای   ومی  بهزاد کیوانی، شهرام کاظ   
 . ویراستاری قرار گرفته است

 

 کمیته فنی
های مهندسی مشاور  این نشریه همچنین در کمیته فنی طرح با مشارکت مجری و مشاور طرح و نمایندگان شرکت         

 . تصویب شده استتحت پوشش وزارت نیرو به شرح زیر بررسی، اصالح و
  مجری طرح – سازمان توانیر –وزارت نیرو  آقای مهندس جمال بیاتی

  رحمت اهللا اکرمآقای مهندس
  بهمن اهللا مرادیآقای مهندس

 آقای دکتر عارف درودی
 خانم مهندس راجیان

 سید حسن عرب افآقای مهندس 
  فرضیآقای مهندس
  بهروز قهرمانیآقای مهندس

 شرکت مشانیر
 سازمان توسعه برق ایران

 نیرومهندسین مشاور 
 شرکت مشانیر

 مهندسین مشاور قدس نیرو
 شرکت مشانیر

 سازمان توسعه برق ایران
 هادی قیاسی معاصر  آقای مهندس
 اباذر میرزایی آقای مهندس
  احسان اهللا زمانی        آقای مهندس

 مهندسین مشاور قدس نیرو
 بهره برداری سازمان توانیرمشاور معاون هماهنگی ونظارت بر 

  دبیر کمیته فنی طرح– سازمان توانیر –وزارت نیرو 
ــه عهــده آقایــان مهندســین اجرائــی   فنــینظــاممســوولیت کنتــرل و بررســی نشــریه در راســتای اهــداف دفتر      ب

 . محمدرضا طالکوب بوده استو پرویز سیداحمدی 
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  کلیات-1

انـدازی دیـزل      بنـدی و راه     گذاری، بسته   ای، نشانه   در این متن مشخصات فنی مباحث مربوط به طراحی، ساخت، آزمونهای کارخانه           
 .گردد ژنراتور و متعلقات مربوطه بیان می

 : آزمونهای دیزل ژنراتور باید بر اساس آخرین تجدیدنظر استانداردهای زیر انجام گرددطراحی، ساخت و
 ماشینهای الکتریکی گردان :   60034-5 شماره IEC استاندارد -
 حدود نویز:    60034-9 شماره IEC استاندارد -
 ها نصب الکتریکی در ساختمان:   60 364 شمارهIEC استاندارد -
 )IPکد(های بسته  درجه حفاظت محفظه:   60529شماره IEC استاندارد -
 وضعیت و اعالم شرایط میزان مصرف سوخت و مصرف روغن:   3046-1  شمارهISO استاندارد -
 آزمون موتور :   3046-2 شماره ISO استاندارد -
  ماشینهای سنکرونآزمونروشهای پیشنهادی برای :    115 شماره IEEE استاندارد -
ــوان اضــطراری اســتفاده شــده در   :   446 شماره IEEEد  استاندار- ــرای سیســتمهای ت روشــهای پیشــنهادی ب

 کاربردهای صنعتی و تجاری
 نیازهای عمومی ماشینهای الکتریکی گردان :     4999 شماره BS استاندارد -
 های سنکرون با روتور قطب صاف  ماشینالزامات:    C50.13 شماره ANSI استاندارد -

 .ها و نشریات تکمیلی و مراجع ذکر شده در استانداردهای فوق نیز باید مدنظر قرار گیرند ستکلیه پیو
شـود و سـایر       بایستی شامل یک ژنراتور که مسـتقیماً توسـط یـک موتـور دیـزل بـه حرکـت درآورده مـی                       واحد دیزل ژنراتور می   

سازی موتور، سیستم سـوخت، تانـک          سیستم خنک  زنی،  بایستی شامل سیستم روغن     های کمکی می    سیستم. های کمکی باشد    سیستم
 . سیستم خروج گاز و سیستم تحریک و کنترل باشد،اندازی اتوماتیک روزانه، سیستم راه

 Iدیزل ژنراتور باید برای کار در شرایط محیطی مشخص شده مناسب بوده و مشخصـات و مقـادیر نـامی آن مطـابق بـا جـدول                            
 .شدمشخصات فنی دیزل ژنراتور اضطراری با



 4  در پستهای فشارقوییزل ژنراتورهای اضطراریدمشخصات فنی عمومی و اجرایی 

  طراحی و ساخت-2

  کلیات-2-1

هـای    نیـاز سـرویس    دیزل ژنراتور باید در زمان قطع منبع توان اصلی به صورت اتوماتیک وارد مدار شده و انرژی الکتریکی مـورد                   
 .کلیه اینترالکهای الکتریکی و مکانیکی ضروری باید تهیه شود. کمکی پست را تامین کند

د از یک تاخیر زمانی کوتاه، سیگنال مربوطه دریافت شده و بـه محـض دریافـت آن، دیـزل                    در صورت قطع منبع توان اصلی و بع       
 ثانیه پس از دریافت سیگنال، باید قادر به ارائه ولتاژ و فرکانس نـامی بـوده و بـار             10دیزل ژنراتور حداکثر    . اندازی شود   ژنراتور باید راه  

 .کننده تحویل دهد نامی را در زمان اتصال به مصرف
های فشاری که روی تابلو کنترل دیزل ژنراتور نصب شده است فراهم  اندازی و توقف ژنراتور به صورت دستی باید توسط دگمه راه
 . ثانیه تاخیر زمانی انجام شود5 تا 1اندازی دستی باید توسط یک رله زمانی قابل تنظیم با  راه. گردد

یت خاموش قابل قفل شدن باشد بایـد در تـابلوی کنتـرل دیـزل                که در وضع    دستی  - خاموش -یک کلید سه وضعیتی اتوماتیک    
 .ژنراتور نصب گردد

 .سیگنال مربوط به رسیدن ژنراتور به سرعت و ولتاژ نامی باید برای استفاده در موارد وصل کلید ژنراتور تامین گردد
 .پیچهای استاتور ژنراتور مستقیماً به سیستم زمین پست متصل شود نقطه نوترال سیم

 12تور باید قادر به تحویل دائمی بار خروجی نامی مشخص شده در شرایط محیطی پست بوده و همچنین در هر زمان از پریود     مو
 . درصد بیشتر از مقدار فوق را به مدت یک ساعت داشته باشد10ساعته کارکرد متوالی، توانایی تحویل توان به اندازه 

بار خروجی نامی ژنراتـور در شـرایط   . شرایط کاری مشخص شده در محل پست باشد بار خروجی دائمی نامی موتور باید بر اساس         
محیطی پست و بدون در نظر گرفتن مقادیر نامی موتور باید ارائه شود و بار خروجی نامی کل واحد دیزل ژنراتور معادل کمترین مقدار                    

 . از دو مورد فوق خواهد بود
 باید شامل سـوراخهای وصـل پـیچ         شاسیاین  .  سخت و مستحکم ساخته شده باشد       نصب واحد دیزل ژنراتور باید از فوالد       شاسی

 باید دارای استحکام کـافی باشـد تـا نیروهـای حاصـل از              شاسیاین  . بوده و برای نصب بر روی یک فونداسیون مسطح مناسب باشد          
حور بودن موتور و ژنراتـور را تحـت کلیـه           برداری را تحمل کرده وهم م       ونقل واحد دیزل ژنراتور و نیروهای دینامیکی حین بهره          حمل

 .  واحد دیزل ژنراتور نصب شودشاسیگیر و ضدلرزش باید در  الستیکهای ضربه. شرایط کاری حفظ کند
های الکتریکی و حرارتی مناسب مجهز        ها، محافظها، عایق    ، متحرک، الکتریکی و دمای باال باید به پوشش        چرخانکلیه قسمتهای   
 .اد فراهم شودگردند تا ایمنی افر

 .  درصد سرعت نامی را با موفقیت پشت سر بگذارد180گری ساخته شده و آزمون چرخشی با  چرخ گردان باید از فوالد ریخته
هـایی کـه بایـد        روند، همراه با ملحقات آن شامل فریم        داشتن دیزل ژنراتور بکار می      کلیه مواد فوالدی که برای نصب و ثابت نگاه        

 .ها باید تامین گردد ها و مهره های عبور کابل، لوله و پوشش آن، پیچ صب شوند، فریمروی دیوار و بام ن
 .سرعت نامی را داشته باشنددرصد  125های گردان باید تحمل سرعتهای تا  کلیه قسمت

 . میزان لرزش باید محدود گردد به طوری که در محدودۀ طراحی واحد دیزل ژنراتور و اجزاء جانبی قرار گیرد
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  موتور دیزل-2-2

 دور در دقیقـه     1500شونده با آب و چهار زمانه بوده و حـداکثر بـرای سـرعت دائـم                   موتور دیزل باید از نوع تزریق مستقیم، خنک       
 .طراحی شده باشد

 .سازی آب و روغن باید از رادیاتورها به همراه فن استفاده نمود  خنک در سیستم
این فیلترها بایـد  . وغن در زمان کار موتور به طور مداوم فیلتر شده و خنک گردد          کاری باید طوری طراحی شود که ر        سیستم روغن 

 .به آسانی قابل تعویض باشند
 روز کـار دائـم      5ای باشد که برای حـداقل         ظرفیت روغن باید به اندازه    . های روغن باید به صورت مکانیکی به حرکت درآیند          پمپ

 .کافی باشد
 تـا   50کننده نصب شود تا دمای موتور را بین           کننده حرارتی است باید در سیستم خنک         کنترل کننده الکتریکی که دارای      یک گرم 

 . درجه سانتیگراد نگهدارد60
این فیلتر .  میکرون جلوگیری نماید5فیلتر دوبل سوخت همراه با یک شیر تغییر موقعیت باید فراهم شود و از عبور ذرات بزرگتر از 

 .فاصله قبل از پمپ سوخت قرار گیردباید در مسیر لوله سوخت و بال
 .نسوز بکار رفته است باید برای پوشاندن روی منیفلد اگزوز نصب شود یک حفاظ فلزی مناسب که در آن پنبه

ای مناسب  شود باید از وسیله هنگامی که از فیلترهای هوای نوع خشک استفاده می. فیلترهای هوا ترجیحاً باید از نوع روغنی باشند
 .ن دادن زمان نیاز به تعویض فیلتر استفاده نمودجهت نشا

 . دسی بل بیشتر شود75متری دیزل نباید از  سطح نویز در فاصله هفت
 .های داخلی و کابلهای کنترل تکمیل گردد کشی موتور باید با کلیه لوله

 انداز  سیستم راه-2-3

مـدت  . گیـرد ن انجـام     اندازی متوالی در مدت یک دقیقـه         راه 3 بیش از ای طراحی شوند      اندازی الکتریکی باید به گونه      تجهیزات راه 
در صورت عدم موفقیت در مرتبـه سـوم        . اندازی متوالی باید به صورت اتوماتیک کنترل شود         اندازی و فاصله زمانی بین دو راه        زمان راه 

 .زگردداندازی باید قفل شده و تنها به صورت دستی به حالت اولیه خود با  مدار راه،اندازی راه
بـاتری بایـد در   . موج باشـد  کننده تمام  ولتی همراه با یک شارژر از نوع یکسو  24انداز    اندازی باید شامل یک باتری راه       تجهیزات راه 

 .مقابل صدمات الکتریکی و مکانیکی محافظت شود
 باید توانایی شارژ مجـدد بـاتری در         اندازی هیچگونه آسیبی به آن وارد نشود و         ای باشد که در لحظه راه         شارژر باید دارای مشخصه   

شـارژر بایـد دور از   .  ولت برای هر سلول، به عالوه تغذیه بارهای دائمی روی باتری را داشته باشـد        6/2 ولت به    8/1 ساعت از    8مدت  
 . باشد" عیب در سیستم شارژر باتری"موتور دیزل قرار گرفته و دارای آالرم

در زمـان برقـراری تغذیـه اصـلی         .  دقیقه را داشته باشد    4اندازی در      بار راه  6توانایی حداقل   در زمان قطع تغذیه شارژر، باتری باید        
 . اندازی بتواند انجام گیرد ای شارژ کند که یک سیکل راه  دقیقه باتری را به گونه20شارژر و بالفاصله بعد از آن، شارژر باید در عرض 
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یک کلید جداکننده باتری با طراحی مناسب و قابـل قفـل   . ور مداوم استارت کند ثانیه به ط45باتری همچنین باید هر دفعه بتواند  
انـدازی آن     شدن در دو حالت باز و بسته باید در موتور فراهم شود تا هنگامی که تجهیزات دیزل ژنراتور در حال تعمیـر هسـتند از راه                         

 .جلوگیری بعمل آید

 رسانی  سیستم سوخت-2-4

گیرها باید برای دیـزل ژنراتـور تـامین شـده و ظرفیـت       ها، شیرها و اندازه    لوله  استراکچر نگهدارنده، مخزن سوخت روزانه همراه با      
 . ساعت کار ژنراتور در بار کامل را داشته باشد10کافی برای 

بایـد لـوازمی از قبیـل       ) به صـورت دسـتی یـا اتوماتیـک        ( به منظور پرکردن مخزن سوخت روزانه از مخزن ذخیره سوخت اصلی            
 .بینی گردد های مربوط به شناور، لوله و غیره پیش ها، کلید پپم

این مخزن باید از فوالد نرم      . مخزن سوخت روزانه باید در ارتفاعی باالتر از موتور نصب شود تا سوخت به راحتی به آن انتقال یابد                  
 .متر نباشد  میلی6ساخته شده و ضخامت صفحات آن کمتر از 

قسمت داخلی مخزن باید ابتدا . آمیزی شود  نه باید با رنگ آلومینیومی مقاوم در برابر روغن رنگ         قسمت خارجی مخزن سوخت روزا    
 .آمین پوشانده شود گیری شده و سپس با دو الیه پوشش اپوکسی توسط عمل پاشیدن ساچمه جرم

  سیستم تخلیه گازها -2-5

 باید تامین شود تا گازها را به خـارج از اتـاق دیـزل هـدایت     های انبساطی لوله. کن باشد  سیستم تخلیه گاز باید مجهز به صدا خفه       
کشی مربوط به تخلیه گازهای ناشی از احتراق در داخل ساختمان باید بوسیله عایق ضد نشتی گاز پوشانده شـود تـا ضـمن                          لوله. کنند

 . حرارت اتاق نیز کاهش یابد  درجه حفظ ایمنی برای افراد،
 .همچنین تا جای ممکن باید کوتاه و مستقیم بوده و از مسیرهای مارپیچ اجتنـاب شـود                . شته باشند ها باید قطر مناسبی دا      این لوله 

 .ها باید از نوع با شعاع بلند باشند زانویی
هایی نیز بـرای تخلیـه آب احتمـالی بایـد             حفره. هایی باید انجام گیرد تا از وارد شدن رطوبت به دودکش جلوگیری شود              بینی  پیش

 .ن تهیه گرددک روی صدا خفه
 . ایزوالسیون لرزشی و انبساط گرمایی باید با استفاده از اتصاالت قابل انعطاف حاصل شود

 کننده  سیستم خنک-2-6

. شود و یک پمپ باشد کـه محـرک آن خـود موتـور دیـزل اسـت             کننده باید شامل یک رادیاتور که با فن خنک می           سیستم خنک 
 .گردد درجه حرارت موتور را در یک مقدار ثابت حفظ کند که با ترموستات کنترل میرادیاتور باید توسط یک سیستم آبرسانی 

کننده باید شامل کلیه ملحقات، تجهیزات و لوازم کنترلی الزم بوده و به نحوی که عملکرد کامل و مطلوبی را ارائـه                        سیستم خنک 
 .اورت محلولهای ضدیخ مناسب باشندکننده باید از موادی ساخته شود که برای استفاده در مج سیستم خنک. دهد

 .رادیاتور باید از مواد غیرآهنی ساخته شده باشد



  طراحی و ساخت-کلیات 
 

 

7 

  گاورنر و وسایل ایمنی-2-7

 درصد سرعت کار موتـور      ±5سرعت باید در محدوده     .  درصد مجهز گردد   ±1موتور باید به یک گاورنر الکتریکی با حداکثر خطای          
وماتیک باید برای موتور دیزل نصب شده باشد تا در زمان باال رفتن دمای آب یا پایین وسیله قطع اضطراری ات. دیزل قابل تنظیم باشد

قطع در زمان سرعت بیش از حد مجاز باید مستقیماً روی مسیر            . بودن فشار روغن و باال رفتن بیش از اندازه سرعت موتور عمل نماید            
 . سوخت به موتور اعمال گردد و مستقل از گاورنر باشد

تنظیم سرعت در حاالت ماندگار باید      . رداشتن بار نامی از روی موتور، تغییرات سرعت نباید باعث ایجاد فرمان قطع شود             در زمان ب  
 . درصد فرکانس نامی باشد±25/0در محدوده 

 . درصد بیشتر شود±4در زمان برداشتن یا اعمال ناگهانی بار نامی، حداکثر تغییرات ماندگار سرعت نباید از 

 ور ژنرات-2-8

 هرتز و دارای جعبه کابل اصلی، جعبه کابل کنترل و      50فرکانس    ولت و  400 سیمه، با اتصال ستاره، با ولتاژ        4ژنراتور باید سه فاز     
 .لوازم یدکی الزم باشد

ا، بـا  شـونده بـا هـو    ژنراتور باید مستقیماً توسط موتور دیزل به حرکت درآورده شود و از نوع بدون جاروبک، با میدان گردان، خنک                  
های میراکننده باید بـرای پایـدار نمـودن عملکـرد ژنراتـور تحـت                 پیچ  سیم. کننده اتوماتیک ولتاژ باشد     سیستم تحریک گردان و تنظیم    

 . دائم انجام گیرد تولید اتوماتیک ولتاژ باید توسط یک ژنراتور مغناطیس. بارهای نامتعادل تهیه گردد
  .مشترک نصب شوند شاسیموتور دیزل و ژنراتور باید روی یک 

گیـری توسـط مقاومـت میـدان یـا آرمیچـر در               انـدازه  ( باشد "F"و تحریک باید حداقل      روتور   ،های استاتور   پیچ  کالس عایق سیم  
 ).گیرد کند انجام می هنگامی که ژنراتور در بار دائم نامی کار می

 آن نصب شـده و ارتباطـات آن بایـد بـه یـک جعبـه                 ترین قسمت   های ضد تقطیر باید در داخل قاب استاتور و در پایین            کننده  گرم
 .ترمینال جداگانه متصل گردد

های اصلی که روی بدنه استاتور نصب شـده اسـت    پیچ هر فاز استاتور باید بیرون آورده شده و به محل ترمینال  هر دو انتهای سیم   
کابـل  مجموعـه    طراحی شوند که امکـان ورود یـک          ها باید برای اتصال سه فاز و نوترال مناسب بوده و طوری             ترمینال. متصل گردند 

PVC        ها باید دارای یک پوشش مقاوم در برابر گرد و غبار باشد و امکان جدا        محل ترمینال .  چهار سیمه با مقطع مناسب را داشته باشد
 .نمودن آن بدون صدمه دیدن کابل وجود داشته باشد

 . ثانیه تحمل کند3ها را به مدت  ه و اتصال کوتاه مستقیم روی ترمینالژنراتور باید اضافه جریان مشخص شده را به طور پیوست
هـای بـاز بـرای        دهنده خطای زمین با مقاومت باال، زمین شده و همراه با آن باید کنتاکـت                نوترال ژنراتور باید از طریق یک نشان      

 .دادن این خطا تهیه گردد هشدار
کننـده بایـد بـه        ایـن تنظـیم   .  باشـد  " یکسوکننده کنترلی سـیلیکونی    "لتاژ از نوع    ژنراتور باید دارای یک تنظیم کننده اتوماتیک و       

 . هایی برای ضریب بهره و پایداری مجهز گردد تنظیم
 . درصد باشد5 هارمونیکی ولتاژ خروجی باید کمتر از  کل اعوجاج
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 . در نوترال ژنراتور قرار داده شودترانسفورماتور جریان با مشخصات مشخص شده باید برای حفاظت جریان اتصال کوتاه زمین 

  سیستم تحریک-2-9

 دائـم تشـکیل شـده     مغناطیسماشین ها و یک   گردان، یکسوکنندهACاکساتیرسیستم تحریک باید بدون جاروبک بوده و از یک         
 : سیستم تحریک باید الزامات زیر را برآورده سازد. باشد

 .بتواند کار کند پس فاز 8/0 بارهای تا بار دائم و ضریب قدرت یک تا  درصد در±2ولتاژ برابر به صورت منفرد با تنظیم  -
 .امکان عملکرد موازی با شبکه را داشته باشد -

نباید کنترل و پایداری سیستم مختل شود و تقسیم بار اکتیو و راکتیو در ژنراتور باید در محـدوده توانـایی آن                      در شرایط باال     -
 .باشد

 .شود باید فراهم کنترل به شکل دستی و اتوماتیک -

 . درصد ولتاژ تنظیم شده در شرایط کاری مشخص باشد±5مقدار ولتاژ کنترلی  -

تواند تولید شده و به میدان ژنراتور تحویل شود حداقل باید دو برابر ولتاژ میدان                 مقدار ولتاژی که توسط سیستم تحریک می       -
 .ژنراتور در بار نامی باشد

اندازی بزرگترین موتور متصل به ژنراتور        ر اعمال یا برداشتن ناگهانی بار نامی یا در اثر راه          حداکثر تغییرات گذرای ولتاژ در اث      -
 . درصد باشد±20باید 

 های اتصال  تابلوی کنترل جعبه-2-10

 :هریک از موارد زیر باید بطور جداگانه فراهم گردد
 تابلوی کنترل  -
 نهای قدرت ژنراتور و ترانسفورماتورهای جریا تابلوی کابل -

 جعبه اتصاالت تحریک و ترانسفورماتورهای ولتاژ -

  سیستم کنترلDCبندی  جعبه سیم -

  تجهیزات جریان متناوبACبندی  جعبه سیم -

 .ابعاد و اندازه این تابلوها باید مناسب باشد.  باشند44IPها باید ضد گرد و غبار بوده و دارای درجه حفاظت  کلیه تابلوها و جعبه
 .متر مربع مناسب باشد  میلی5/2 برای بستن دو سیم کوچکترین ترمینال باید

 .باشدای با اندازه مناسب  کلیه سیمهای کنترلی و حفاظت باید از نوع رشته
ای باشـد کـه در دیـاگرام          گذاری شود و شماره سیم باید همان شماره         ها باید در دو انتهای خود با یک عدد مشابه شماره            کلیه سیم 

 .اتصال بکار رفته است
 
 



  طراحی و ساخت-کلیات 
 

 

9 

 ها ها و فلنج  شیرها، لوله-2-11

هـا   در صورتی که سه راهی و زانویی. دهند باید از نوع فوالدی باشند       کننده را تشکیل می     هایی که مدارات اصلی سیستم خنک       لوله
 .جنس لوله، سه راهی و زانویی نباید از چدن باشد. فوالدی نباشند باید جنس آنها مورد تائید قرار گیرد

 میلـی متـر بایـد       50های با قطر کوچکتر از        لوله. متر و باالتر باید توسط فلنج انجام گیرد          میلی 50 و شیرهای با قطر      ها  اتصال لوله 
 .توسط اتصاالت رزوه شده یا دیگر اتصاالت مورد قبول ارتباط یابند

 .های سوخت روغن باید توسط اتصاالت فلنج جوش داده شده صورت گیرد ارتباط لوله

 ها دهنده نترل و نشان وسایل ک-2-12

 :تجهیزات زیر باید بر روی موتور نصب شود
 دورسنج -
 فشارسنج روغن -

 ترمومتر روغن -

 فشارسنج آب -

 ترمومتر آب -

 :باشد تابلوی کنترل ژنراتور باید از نوع خود ایستا بوده و دارای درهای دسترسی با قفل باشد، این تابلو شامل تجهیزات زیر می
  دستی_ خاموش _لتی اتوماتیک گر سه حا یک کلید انتخاب -
 های کنترل موتور دیزل یک سری رله -

 یک سری تجهیزات هشداردهنده -

 یک سری وسایل قطع اتوماتیک  -

 عملکرد دیزل میزان ساعات سنج برای محاسبه  یک زمان -

 سه دستگاه آمپرمتر -

 اندازی دهنده تعداد دفعات راه نشان -

 گر متر با کلید انتخاب یک دستگاه ولت -

 گاه فرکانس متریک دست -

 سیمه4متر بار متقارن برای منبع تغذیه سه فاز  یک دستگاه وات -

 تجهیزات کنترل تحریک ژنراتور -

 کننده سرعت برای موتور دیزل دستگاه کنترل -

 "توقف" و "شروع"های فشاری  یک سری دگمه -

 المپ سیگنال -

 یک دگمه فشاری توقف اضطراری با پوشش محافظ -
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 رژر باطریآمپرمتر جهت نشان دادن شا -

 :سری کاملی از سیگنالهای هشداردهنده قطع شامل موارد زیر باید در تابلوی کنترل فراهم گردد
 هشداردهنده       درجه حرارت باالی آب  -
 قطع       درجه حرارت باالی آب  -
 هشداردهنده        فشار پایین روغن  -
 قطع        فشار پایین روغن  -
 اردهندههشد       کننده  فشار آب خنک -
 قطع       کننده  فشار آب خنک -
 هشداردهنده        درجه حرارت روغن  -
 قطع        درجه حرارت روغن  -
 قطع    حفاظت درمقابل سرعت بیش از حدمجاز عمل کرده است  -
 هشداردهنده      ولتی 24انداز یا کنترل  عیب در شارژر راه -
 اردهندههشد       ولتی 24انداز یا کنترل  قطع ولتاژ راه -
 هشداردهنده        اندازی  عیب در راه -
 هشداردهنده     کلید سه وضعیتی در حالت اتوماتیک نیست -
 هشداردهنده   تر از سطح مجاز است سطح سوخت در تانک سوخت روزانه پایین -
 هشداردهنده  در سیستم اطفاء حریق عیبی ایجاد شده است یا این سیستم عمل کرده است -
 هشداردهنده      مایی یا تهویه عیب در سیستم گر -

 .پنجره برای حفاظتهای ژنراتور باید در سیستم آالرم به عنوان رزرو درنظر گرفته شودشش 
 :های زیر باید برای ارسال به ساختمان کنترل تأمین شوند هشداردهنده

طه با ایجاد عیب در ژنراتور بوجود  که دراثر هریک از سیگنالهای فوق که در راب"عیب در دیزل ژنراتور"یک سیگنال به نام  -
 .آمده است هشدار دهد

 .تر از حدمجاز است سطح سوخت در تانک ذخیره سوخت اصلی، پایین -

 .گر در حالت اتوماتیک نیست کلید انتخاب -

 .دیزل در مدار قرار گرفته است -
 .دها باید از طریق باطری ژنراتور تغذیه شون دهنده کلیه سنسورها، مدارهای قطع و نشان

 .ها باید به صورت دستی به حالت اولیه برگردند کننده ها و قطع کلیه هشداردهنده
 .شدن کلید انتخاب سه وضعیتی به حالت خاموش، به صورت دستی به حالت اولیه برگردد سیگنال قطع باید بعد از برگردانده



 اندازی  دیزل ژنراتور های راه   بررسی و آزمون-آزمونها
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  آزمونها-3

 : مورد آزمونهای زیر قرار گیرددوم قسمت 3046 شماره ISOاندارد  و است115 شماره IEEEدیزل ژنراتور باید مطابق با استاندارد 

  آزمونهای مکانیکی-3-1

 بازرسی مکانیکی -
 تعادل رتور -
  درصد سرعت نامی120آزمون سرعت باالی رتور در  -
 باری تا سرعت کامل باری از بی زمان شتاب بی -

  آزمونهای الکتریکی-3-2

 بودن ولتاژ توالی فاز و متعادل -
 یدان، ترانسفورماتورهای جریان و ترانسفورماتورهای ولتاژپالریته م -
 باری و بار کامل در ولتاژ و فرکانس نامی جریان تحریک بی -
 راکتانس سنکرون -
 کننده ولتاژ بار کامل و سقف ولتاژ تحریک -
 پیچهای استاتور و رتور مقاومت در حالت سرد سیم -
 پیچ مقاومت عایقی سیم -

  دیزل ژنراتورازیاند های راه  بررسی و آزمون-4

  بررسی اولیه-4-1

 بررسی فیلترهای روغن، سوخت -

 بررسی مانومتریهای آب، روغن، گازوئیل -

 بررسی تنظیم شیرهای سوخت، آب و روغن -

 های سوخت، آب و روغن بررسی و تنظیم پمپ -

 دهنده حرارت بررسی مدارات نشان -

 بررسی تابلو کنترل حفاظت مربوط به دیزل -

  و مدارات مربوطهDC و ACبررسی کلیدهای  -
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 بررسی و تنظیم جریان تحریک ژنراتور در صورت نیاز -

 بررسی و تنظیم گاورنر در صورت نیاز -

 بررسی کلیه اتصاالت -

 اندازی های راه  آزمون-4-2

 ها ها و آالرم آزمون اینترالک -

  و توقف دستی و اتوماتیکاندازی راهآزمون  -

 های ژنراتور و دیزل آزمون رله -

 مدارک الزمها و   نقشه-5

  مدارکی که باید پیشنهاددهندگان ارائه نمایند-5-1

 شده دیزل ژنراتور اضطراری  تکمیل (II)جدول  -
 کاتالوگ و کتابچه مشخصات فنی دیزل ژنراتور اضطراری -
 ای از گزارش آزمونهای نوعی خالصه -
 ای از استثنائات بر مشخصات فنی مناقصه شرح خالصه -
 های ابعادی نقشه -
 یدکیلیست لوازم  -
 لیست دیزل ژنراتورهای اضطراری فروخته شده -
 لیست لوازم مخصوص -

  مدارکی که باید پیمانکار یا سازنده ارائه نماید-5-2

بندی، حمل و نقل،  گذاری، بسته ای، عالمت های الکتریکی و مکانیکی مربوط به طراحی، ساخت، آزمونهای کارخانه مدارک و نقشه
شـود بایـد      باشند ولی به آنها محـدود نمـی         برداری و عملکرد دیزل ژنراتور که به شرح زیر می           ، بهره انبارداری، نصب، آزمونهای محلی   

 :ارسال گردد
 ابعاد و وزن دیزل ژنراتور و کلیه ملحقات آن و بارهای دینامیکی تجهیزات -
 رلها، تجهیزات، کلیدهای کنترلی و ملحقات روی تابلوی کنت محل، ابعاد و ارتفاع از کف کلیه رله -

 دهد های مربوط به حمل و نقل که ابعاد و وزن قسمتهای حمل شده را نشان می نقشه -

 ابعاد فونداسیون و نیازمندیهای آن -

 ها محل ورود کابل -



 ها و مدارک الزم نقشه
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 دیاگرام تک خطی و دیاگرام فازها -

 بندی تابلوی کنترل دیاگرام سیم -

 شماتیک کنترلی کلیه مدارهای کنترلی -

 موتور دیزل مربوط به ها و اطالعات کلیه منحنی -

  مربوط به ژنراتورها و اطالعات کلیه منحنی -

 اندازی  و راهعملکردهای نگهداری،  دستورالعمل -

 اطالعات عمومی درمورد موتور دیزل و ژنراتور -

 توضیحات و مطالب عمومی سازنده برای کلیه قسمتهای دیزل ژنراتور -

 بودن آزمونهای جاری گواهی موفق -

 دستورالعمل آزمونهای محلی -

 های دمونتاژ، مونتاژ مجدد و تنظیم ورالعملدست -

 اسناد آزمونهای نوعی -

 لیست تجهیزات -

 ها لیست نقشه -

 های برابر ساخت نقشه -
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 )توسط خریدار پرشود( مقادیر نامی و مشخصات فنی دیزل ژنراتور -Iجدول 

 مشخصات فنی  شـرح ردیف 
   شرایط محیطی 1

 40 / 45 / 50 / 55 درجه سانتیگراد حداکثر درجه حرارت محیط 1-1
 -25 / -30 / -35 / -40 درجه سانتیگراد حداقل درجه حرارت محیط 1-2
 1000 / 1500 / 2000 / 2500 متر ارتفاع از سطح دریا 1-3
 g35/0/  g3/0/ g25/0/ g2/0 متربرمجذور ثانیه شتاب زلزله 1-4

   مشخصات واحد دیزل ژنراتور 2
 محل نصب وتوان نامی خروجی در شرایط  2-1

 * کیلووات  پس فاز8/0 ضریب قدرت 
 400/  230 و ± 5%  و درصدولت  و تغییرات مجاز آنولتاژ نامی خروجی 2-2

 ± 5/ 1 درصد  گام/ گستره تنظیم ولتاژ  2-3

 1500 دقیقه بر دور حداکثر سرعت نامی 2-4
 50 و ±2%  و درصدهرتز و تغییرات مجاز آنفرکانس نامی  2-5
 Y /3  نوع اتصال / اد فازهاتعد 2-6
 ± 2 درصد باری تا بار کامل و یا بالعکس حداکثر تغییر ماندگار ولتاژ از بی 2-7
 ± 5 درصد باری تا بارکامل و بالعکس حداکثر تغییر ماندگار سرعت از بی 2-8

 20کوچکتر از  درصد راکتانس گذرای ژنراتور 2-9
 10 رصدد قابلیت اضافه بار دیزل ژنراتور 2-10
 IP44  درجه حفاظت تابلوهای کنترل 2-11

 24 ولت انداز ولتاژ باتری کنترل و راه 2-12
 75 بل دسی متری دیزل ژنراتور بدون حفاظ حد مجاز نویز در فاصله هفت 2-13
 .گردد  توسط مهندس طراح تعیین می*



 جداول
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 )توسط فروشنده پرشود(شده   مشخصات فنی و اطالعات تضمین-IIجدول  

 مشخصات فنی  شـرح دیف ر
   مشخصات عمومی 1

  درجه سانتیگراد حداکثر درجه حرارت محیط جهت طراحی 1-1
  درجه سانتیگراد حداقل درجه حرارت محیط جهت طراحی 1-2

  متر ارتفاع از سطح دریا در طراحی 1-3
  متر بر مجذورثانیه شتاب زلزله جهت طراحی 1-4

هـا، راهنمـای تعمیـرات و نصـب،      هـا، کاتـالوگ    طرحها، نقشه  گزارش آزمونها، (اسناد   1-5
 )کتابچه آموزشی، مراجع، لیست لوازم یدکی

  

   موتور دیزل 2

   نام سازنده و کشور محل ساخت 2-1

   المللی بکار گرفته شده است  موتور در بازار بیناولین سالی که این نوع 2-2

  کیلووات تانداردظرفیت نامی دائمی موتور در شرایط اس 2-3
  کیلووات ظرفیت نامی دائمی موتور در محل نصب 2-4

  کیلوولت آمپر اندازی موتور ظرفیت اولیه راه 2-5

  کیلوولت آمپر ظرفیت اضطراری موتور 2-6

   )IP(درجه حفاظت موتور  2-7

  دقیقه بر دور لنگ سرعت میل 2-8
   تعداد سیلندرها و نحوه آرایش 2-9
  میلیمتر ر سیلندرقط 2-10
  دقیقه بر متر سرعت متوسط پیستون 2-11
   میزان مصرف سوخت 2-12

  لیتربرکیلووات برساعت  درصد بار 100در 2-12-1

  لیتر برکیلووات برساعت  درصد بار50در 2-12-2

  کیلوگرم بر سانتیمترمربع حداکثر فشار انفجار 2-13
  لیتر برساعت میزان مصرف روغن 2-14
  درصد ای سرعت در هنگام برداشتن بارنامی از روی موتور حداکثر تغییر لحظه 2-15
  درصد حداکثر تغییر دائمی سرعت در هنگام برداشتن بارنامی از روی موتور 2-16
   نام و کشور سازنده گاورنر 2-17
  درصد گستره تنظیم دور گاورنر 2-18
   کنندگی نوع سیستم خنک 2-19
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 )توسط فروشنده پرشود(شده   مشخصات فنی و اطالعات تضمین-IIۀ جدول ادام

 مشخصات فنی  شـرح ردیف 
   :کننده در سیلندرها دمای آب خنک 2-20

  درجه سانتیگراد ورودی سیلندر2-20-1

  درجه سانتیگراد خروجی سیلندر2-20-2

   :درجه حرارت روغن موتور 2-21

  انتیگراددرجه س ورودی موتور2-21-1
  درجه سانتیگراد خروجی موتور2-21-2

  لیتر بر ثانیه میزان مصرف هوا در موتور 2-22
  میلیمتر )ارتفاع/ عرض/ طول(ابعاد موتور  2-23
  کیلوگرم وزن کل موتور 2-24
  درصد راندمان موتور 2-25

   ژنراتور 3
   نام سازنده و کشور محل ساخت 3-1
  کیلووات ئمی در شرایط استانداردظرفیت نامی دا 3-2
  کیلووات ظرفیت نامی دائمی در شرایط محل نصب 3-3

   )فاز پس(ضریب قدرت نامی  3-4

  کیلووات نوع اتصال/ ولتاژ ترمینال نامی 3-5

  آمپر )در ضریب قدرت نامی(جریان نامی فاز  3-6
  یلووارک حداکثر ظرفیت دائمی در ضریب قدرت صفر و ولتاژ نامی 3-7
  درصد حداکثر جریان مجاز توالی منفی برحسب جریان نامی 3-8
  درصد ساعت اضافه بار نامی برای هر 3-9
  هرتز فرکانس نامی 3-10
  دوربردقیقه سرعت نامی 3-11

   نسبت اتصال کوتاه در جریان تحریک نامی 3-12
   )IP(درجه حفاظت ژنراتور  3-13
   :بندی استاتور عایق 3-14

   کالس عایق3-14-1
   جنس عایق3-14-2

  اهم بر فاز درجه سانتیگراد20پیچی استاتور در  شده سیم مقاومت محاسبه 3-15

 



 جداول
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 )توسط فروشنده پرشود(شده   مشخصات فنی و اطالعات تضمین-IIادامۀ جدول 

 مشخصات فنی  شـرح ردیف 
   :بندی روتور عایق 3-16

   جنس عایق 3-16-1
   کالس عایقی 3-16-2

  اهم بر فاز  درجه سانتیگراد20پیچی روتور در  مقاومت محاسبه شده سیم 3-17
  دور بر دقیقه مقدار اضافه سرعت در آزمون 3-18
)X(راکتانس زیرگذرای محور مستقیم 3-19 d′′ درصد  
)X(راکتانس گذرای محور مستقیم  3-20 d′ درصد  
)X(نشده  راکتانس سنکرون محور مستقیم اشباع 3-21 du درصد  

)X(راکتانس توالی منفی  3-22   درصد 2
)X(راکتانس توالی صفر  3-23   درصد 0

   :راندمان ژنراتور در ضریب قدرت نامی پس فاز 3-24

  درصد صد بار نامی در100در  3-24-1

  درصد  درصد بار نامی50در  3-24-2
   :)باری بی(ضریب اعوجاج شکل موج ژنراتور در ولتاژ نامی  3-25

  درصد ولتاژ خط 3-25-1
  درصد ولتاژ فاز 3-25-2

افزایش درجه حرارت در مقادیر نامی توان خروجی، ولتاژ و ضریب قدرت و شرایط             3-26
 :استاندارد

  

  درجه سانتیگراد هادی استاتور 3-26-1
  درجه سانتیگراد هادی روتور 3-26-2
  درجه سانتیگراد کننده خنک 3-26-3

   :جریان تحریک روتور در 3-27
  آمپر باری و ولتاژ نامی بی 3-27-1
  آمپر خروجی نامی و ضریب قدرت نامی 3-27-2

  آمپر خروجی نامی و ضریب قدرت صفر 3-27-3

  کیلووات  تلفات در ضریب قدرت پس فاز و خروجی نامیکل 3-28

  میلیمتر )ارتفاع/ عرض / طول (ابعاد ژنراتور  3-29
  کیلوگرم وزن ژنراتور 3-30
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 )توسط فروشنده پرشود(شده   مشخصات فنی و اطالعات تضمین-IIادامۀ جدول 

 مشخصات فنی  شـرح ردیف 
   واحد دیزل ژنراتور 4

  سال  گارانتیزمان 4-1
  ثانیه اندازی از ابتدا تا زمان رسیدن به ولتاژ و سرعت نامی طول دوره راه 4-2
  درجه سانتیگراد اندازی اتوماتیک حداقل درجه حرارت اتاق برای راه 4-3

   :اندازی به واحد اعمال نمود توان بعد از راه حداکثر باری که می 4-4
  کیلووات ) درجه سانتیگراد15(در درجه حرارت اتاق  4-4-1

  کیلووات اندازی اتوماتیک در حداقل درجه حرارت اتاق برای راه 4-4-2

   :توان بار کامل را به آن اعمال نمود اندازی می مدت زمانی که پس از راه 4-5

  ثانیه  درجه سانتیگراد15در درجه حرارت  4-5-1

  ثانیه ندازی اتوماتیکا در حداقل درجه حرارت اتاق برای راه 4-5-2

   :نویز در فاصله هفت متری 4-6
  بل دسی حداکثر شدت 4-6-1

  هرتز فرکانس حداکثر شدت 4-6-2
   :لرزش واحد دیزل ژنراتور 4-7

  میکرومتر حداکثرشدت 4-7-1
  هرتز فرکانس حداکثر شدت 4-7-2

  میلیمتر )ارتفاع/ عرض / طول (ابعاد در حمل و نقل  4-8
  میلیمتر )ارتفاع/ عرض / طول (ابعاد واقعی  4-9

  کیلوگرم وزن واحد دیزل ژنراتور در حمل و نقل 4-10

  کیلوگرم وزن خالص 4-11

   تجهیزات کنترل اتوماتیک ولتاژ 5
   نوع و نام سازنده 5-1
  درصد باری و بارکامل حداکثر تغییرات در ولتاژ ترمینال ژنراتور بین بی 5-2
   سخ به برداشتن حداکثر بار دائمی در ضریب قدرت نامیپا 5-3

  درصد ای اضافه ولتاژ لحظه 5-3-1
  ثانیه مدت زمان بازگشت به حالت اولیه 5-3-2
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 )توسط فروشنده پرشود(شده  مشخصات فنی و اطالعات تضمین -IIادامۀ جدول  

 مشخصات فنی  شـرح ردیف 
   انداز باتری راه 6

   نام سازنده و نوع 6-1
   عالمت مشخصه 6-2
  ولت ولتاژ نامی 6-3

  آمپرساعت ظرفیت 6-4

   ها تعداد سلول 6-5

  اهم )داخلی و اتصاالت(مقاومت کل باتری  6-6
   انداز شارژر باتری راه 7

   نام سازندهنوع و  7-1
   عالمت مشخصه 7-2
  کیلووات قدرت نامی ورودی 7-3
  ولت ی ورودیولتاژ نام 7-4
  آمپر جریان مستقیم خروجی 7-5
  درصد شده حداکثر تغییرات ولتاژ ورودی طراحی 7-6
  درصد شده حداکثر تغییرات فرکانس طراحی 7-7

  درصد نسبت حداکثر ریپل به ولتاژ جریان مستقیم 7-8

   ترانسفورماتور جریان نوترال 8

   نوع ترانسفورماتور جریان 8-1
   د هستهتعدا 8-2
   کالس دقت 8-3
  آمپر ولت توان مصرفی موردنیاز 8-4

    
    
    
    
    
    
    

 





گراميخواننده

فعاليتسالسيازبيشگذشتباس جمهورريزي و نظارت راهبردي ريي برنامهمعاونت نظام فني اجراييدفتر

معيـار، ضابطه،نامه،آيينقالبدرفني،-تخصصينشريهعنوانچهارصدبرافزونخود،مطالعاتيوتحقيقاتي

حاضرنشريه. استكردهابالغوتهيهترجمه،وليفاترتصوبهمقاله،وعموميفنيمشخصاتدستورالعمل،

هـاي فعاليـت بهبـود وكشوردرعلومگسترشوتوسعهبهنيلراهدرتاشده،تهيهشدهيادمواردراستايدر

اينترنتـي سـايت دراخيـر هـاي سـال درشـده منتشـر نشـريات فهرسـت . شـود بـرده كـار بـه عمرانـي 

ir.mporg.tec://httpدباشميدستيابيقابل.

دفتر نظام فني اجرايي





 
 این نشریه 

 مشخصات فنـی عمـومی و اجرایـی        «با عنوان   
ــا، ــال  پســت ه ــع و انتق  – خطــوط فــوق توزی

» ژنراتورهای اضطراری در پست ها ی فشار قوی
در ایـن   . جلد اول از مجموعـه دو جلـدی اسـت         

ــداقل الزامــات    ــه ح ــوط ب ــد مباحــث مرب مجل
ــاخت،     ــی، سـ ــه طراحـ ــوط بـ ــتاندارد مربـ  اسـ
آزمون های کارخانـه ای، بازرسـی و راه انـدازی           
دیزل ژنراتورهـای اضـطراری مـورد اسـتفاده در          

 400 تا 63پست های فشارقوی در رده ولتاژی 
کیلو ولت می باشد کـه بـه دو زبـان فارسـی و       

 . انگلیسی تهیه و تدوین شده است

  
 




