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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 راهبردیمعاونت  ( جمهور   رت راهبردی رئیس  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
دیـزل ژنراتورهـای     –خطوط فوق توزیع و انتقال       ،پست ها یی  مشخصات فنی عمومی و اجرا    «نشریه حاضر با عنوان     

کلیـات و تعـاریف،     : شامل دیزل ژنراتورها  مباحث مربوط به  در بر گیرنده    »  جلد دوم  -در پست ها ی فشار قوی     اضطراری  
 نـامبرده   مشخصات نامی، معیارهای انتخاب، و دستورالعمل های نصب، راه اندازی، بهره برداری و تعمیرات دستگاه هـای                

  .   می باشد
ها   اندرکاران به ثمر رسیدن این نشریه و همچنین سازمان          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 
 . و توفیق روزافزون آنان را از درگاه ایزد یکتا آرزومند استسپاسگزاری و قدردانی نموده 

 
 نظارت راهبردیمعاون 

                                             1388      
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 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
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  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 

 





 فهرست مطالب
 

 صفحه                                                                                                               عنوان
 

  اهداف، کلیات و تعاریف -فصل اول
 3 ...................................................................................................................................................... مقدمه 

 3 ......................................................................................................................................................  کلیات -1-1
 3 ................................................................................................................................. ژنراتور - واحد دیزل-1-2
 3 ...................................................................................................................های تحریک ژنراتورها   روش-1-3

 4 ......................................................................................................... سیستم تحریک استاتیک -1-3-1
 DC ............................................................................................................... 4 سیستم تحریک -1-3-2
 AC ............................................................................................................... 5 سیستم تحریک -1-3-3

 6 ..................................................................................................................................................... تعاریف -1-4
 6 .................................................................................................................... واحد دیزل ژنراتور -1-4-1
 7 ............................................................................................................................. ظرفیت نامی  -1-4-2
 7 .......................................................................................................................... بارهای اساسی -1-4-3
 7 .................................................................................................................... بارهای غیراساسی -1-4-4

 7 ............................................................................................................................... انتخاب دیزل ژنراتور -1-5
 7 .................................................................................................................... ولتاژ نامی خروجی  -1-5-1
 7 ............................................................................................................... ظرفیت نامی خروجی  -1-5-2

 
 برداری و تعمیر دیزل ژنراتور  های نصب، بهره  دستورالعمل-فصل دوم

 11 ...................................................................................................................................................... مقدمه 
 11 .................................................................................................................. حمل و پیاده کردن تجهیزات -2-1
 11 .............................................................................................................................................. نحوۀ نصب -2-2
 12 ..................................................................................................................................................اندازی   راه-2-3

 12 ............................................................................................................................ ریختن روغن -2-3-1
 13 ................................................................................................................................ ریختن آب -2-3-2
 13 ............................................................................................................. پرکردن مخزن سوخت -2-3-3
 13 ......................................................................................................... هواگیری سیستم سوخت -2-3-4
 15 ............................................................................................................................. کنترل باتری -2-3-5
 15 ....................................................................................................................کردن موتور   روشن-2-3-6
 15 ....................................................................................................................... تنظیم دور موتور -2-3-7



 15 .........................................................................................اندازی   سایر اقدامات الزم جهت راه-2-3-8
 16 ................................................................................................اندازی   اقدامات الزم پس از راه-2-3-9

 16 .......................................................................................................... بازدیدهای مربوط به دیزل ژنراتور -2-4
 16 ............................................................................................) در صورت کارکرد(نه  بازدید روزا-2-4-1

 16 ....................................................................................... بازدید از وضعیت ظاهری -2-4-1-1
 16 ................................................................ بازدید از محلهای عبور روغن و سوخت -2-4-1-2
 18 .................................................................................... بازدید از سطح آب رادیاتور -2-4-1-3
 19 ................................................................................... بازدید از سطح روغن موتور -2-4-1-4
 19 ...................................................................... بازدید از سطح سوخت مخزن دیزل -2-4-1-5
 19 ........................................................................................... فرمان  بازدید از تابلوی-2-4-1-6
 19 ................................................................................ بازدید از ولتاژ و جریان شارژر -2-4-1-7

 19 ........................................................................................................................... بازدید هفتگی -2-4-2
 20 ....................................................................................... بازدید از سطح آب باتری -2-4-2-1
 20 .................................................................................. بازدید از روشنایی اتاق دیزل -2-4-2-2
 20 ................................................... وجود یا عدم وجود نشتی روغن و سوخت و آب -2-4-2-3
 20 ..................................................سطح روغن، آب رادیاتور و سوخت  طبیعی بودن -2-4-2-4
 20 ...................................................................................................... سالم بودن هیتر -2-4-2-5
 20 ............................................. سالم بودن ولتمتر و آمپرمتر ژنراتور و شارژر باتریها -2-4-2-6

 22 ............................................................................................................................ بازدید ماهانه -2-4-3
 22 ................................................................................. بازدید از وضعیت ولتاژ باتری -2-4-3-1
 22 ..................................................... بازدید از وضعیت غلظت آب باتری و مقدار آن -2-4-3-2

 24 ............................................................................................ای مربوط به واحد دیزل  های دوره سرویس -2-5
 24 ..................................................................................................................های روزانه   سرویس-2-5-1

 24 ................................................................................................ تمیزکردن فیلتر هوا -2-5-1-1
 24 ...............................................................................................................های هفتگی    سرویس-2-5-2

 24 ............................................................ کنترل اتصاالت پیچی و اتصاالت شلنگها  -2-5-2-1
 24 .................................................................................. روشن کردن آزمایشی موتور -2-5-2-2

 25 .................................................................................................................های ماهانه   سرویس-2-5-3
 25 .................................................................................................. کنترل تسمه دینام -2-5-3-1
 25 .................................................................................. تمیزکردن و آزمایش انژکتور -2-5-3-2
 26 .................................................................................... کنترل وضعیت توربو شارژر -2-5-3-3
 27 .................................................................................................. کنترل فشار تراکم -2-5-3-4
 27 ...................................................................................کننده   کنترل پمپ آب خنک-2-5-3-5



 27 ...............................................................شدن رسوب   بازرسی اگزوز از جهت جمع-2-5-3-6
 28 ..................................................................................... بازرسی پمپ باالبر سوخت -2-5-3-7
 28 ..............................................های کنترل و هوا   بازدید و سرویس و تنظیم دریچه-2-5-3-8
 28 .................................................................. کنترل و تعویض فیلتر روغن و سوخت -2-5-3-9
 29 .............................................................................................. تمیزکردن فیلتر هوا -2-5-3-10
 30 ....................................................................................................ها   سایر سرویس-2-5-3-11

 30 ....................................................................................................................................... تعمیرات اساسی -2-6
 30 ........................................................................................................................... تعویض روغن -2-6-1
 31 ................................................................................................................لنگ  بندی میل  میزان-2-6-2
 32 ..................................................................................کردن و بازدید پیستون و بوش آن   تمیز-2-6-3
 34 ........................................................................................................................... سایر تعمیرات -2-6-4

 35 ..................................................................................................................................................... آزمونها -2-7
 37 ..................................................................................................................................................یابی   عیب-2-8
 

 43 ......................................................................................................................................................منابع و مراجع  
 
 

 



 1 اهداف، کلیات و تعاریف

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 اهداف، كليات و تعاريفاهداف، كليات و تعاريف

 ۱فصل 





 اهداف، کلیات و تعاریف -فصل اول

                                                

3 

 مقدمه

 هـای فشـارقوی      پست دردر این فصل از گزارش به ارائه توضیحات و شناخت کلی پیرامون دیزل ژنراتور اضطراری مورد استفاده                  
 .تعاریف موردنیاز در ادامه آورده خواهد شد. خواهیم پرداختو نحوۀ انتخاب آن  غیرنیروگاهی

  کلیات-1-1

ــت ــ در پس ــارقویه ــتهای   (ای فش ــدتاً در پس ــت400 و 230عم ــه   )  کیلوول ــع تغذی ــتن منب ــت رف ــورت از دس  LVACدر ص
از یـک  واحـد  ایـن  . گردنـد د دیزل ژنراتور اضطراری تغذیـه      از طریق واح   توانند   می بارهای اساسی )  کمکی -ترانسفورماتورهای زمین (

مواردیکـه از   کیلوولـت بـه جـز    132 و 63هـای    در پسـت  . گردد  میکیل  تششود،    اندازی می   موتور دیزل که بطور خودکار راه     و  ژنراتور  
 .گردد از دیزل ژنراتور اضطراری استفاده نمیاهمیت باالیی برخوردار هستند 

  ژنراتور -دیزلواحد  -1-2

 ایـن    ژنراتور از یک موتور دیزل بهمراه یک ژنراتور تشکیل شده است و عـالوه بـر ایـن بخشـهای دیگـری نیـز در                         -واحد دیزل 
 :سازند از جمله  پذیر می ژنراتور را امکان  -دیزلبخش واحد  رضایتو مجموعه وجود دارند که دستیابی به عملکرد کامل 

 اندازی موتور سیستم راه -

 سیستم تنظیم سرعت موتور  -

 سیستم تنظیم ولتاژ ژنراتور -

  موتور و ژنراتورکنندۀ سیستم خنک -

 سیستم مکش هوا و تخلیه گاز در موتور -

 ستم روغنکاری موتورسی -

 رسانی موتور سیستم سوخت -
 نیـز در ایـن      ژنراتـور و انتقـال تـوان تولیدشـده        رینگ و حفاظت موتـور و       فوق، وسایل کنترل، مانیتو   های فرعی     عالوه بر سیستم  

 . گیرند مجموعه قرار می

  ژنراتورها تحریکهای  روش-1-3

زیـر  تـوان بـه سـه روش          ها را می    تحریک ژنراتور . ن را بر عهده دارد    پیچ میدا    سیم DCسیستم تحریک ژنراتور وظیفه تامین برق       
 :انجام داد

 
 



4 ای اضطراری در پستهای فشارقویمشخصات فنی عمومی و اجرایی دیزل ژنراتوره

 تحریک استاتیکسیستم  -1-3-1
رها و یکسوسـازهای ولتـاژ و      تحریـک ژنراتـور از طریـق ترانسـفورماتو        جریان  . رود   ماشین دواری بکار نمی    ،در این روش تحریک   

اضـافه  این روش تحریک عالوه بر پایدارنمودن ژنراتور تحت بارهای متغیر، . شود  میهای روتور خود ژنراتور تغذیه از ترمینال جریان و   
 .بخشد را نیز بهبود میبزرگ  ناشی از کلیدزنی بارهای ولتاژهای

 DCتحریک سیستم  -1-3-2
یـک موتـور   جهت تحریک ژنراتور از روش در این   . گردد   استفاده می   dcدر تحریک ژنراتورهای اضطراری اغلب از روش تحریک         

dc    نیز در صورت نیاز اغلب توسط سیستم کمکی دیگری که اصطالحاً           تحریک اصلی   . نامند  که آن را تحریک اصلی می     شده   استفاده
 یک ماشـین خـود تحریـک و یـا مغنـاطیس دائـم                از  اولیه اغلب  محرکهای    سیستم. گردد  شود، تحریک می     نامیده می  1 اولیه محرک

 .شوند تشکیل می
هـای تحریـک      تحریک ژنراتور با استفاده از سیسـتم       2-1اندازی دیزل ژنراتور اضطراری و شکل          رایج جهت راه    روش 1-1شکل  
 .دهد را نمایش می اولیه تحریکاصلی و

 موتور در جهت عکس چرخش همیشـگی        ،کردن  تحریک وجود دارد این است که در هنگام خاموش        روش  مشکلی که در این نوع      
مانـده در مـدار مغناطیسـی         در این حالت میدان باقی    . ایل دارد که تحریک را نیز در جهت عکس بچرخاند         چرخد و درنتیجه تم     خود می 

 میدان مغناطیسی خـود را      ،رود و باید میدان تحریک را موقتاً از باتری یا منبع مشابه تأمین نمود تا سیستم تحریک                  تحریک از بین می   
 . با چنین مشکلی مواجه نخواهیم شدگیردانجام  مغناطیس دائم ماشینتوسط ک اولیه یحرتدر صورتی که . باز یابد

 
 
 
 
 
 

 
 

  اضطراریاندازی دیزل ژنراتور  رایج جهت راه  روش:1-1شکل 

                                           
1 . Pilot Exciter 
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 اولیهمحرک  اصلی و محرکهای   نحوه تحریک ژنراتور با استفاده از سیستم:2-1شکل 

 ACتحریک سیستم  -1-3-3
 توسط acخروجی موتور . باشد  میac ماشین ، اصلیمحرک با این تفاوت که   بوده  dcه تحریک   روش تحریک در این حالت، مشاب     

 acموتـور  . کنـد    تحریک ژنراتور را تأمین مـی       جریان  یکسو شده و   اند   که بر روی محور ژنراتور سوار شده       دیودی) غالباً(یکسوسازهای  
تغذیه میدان . گیرد ولتاژ خروجی ژنراتور با کنترل میدان تحریک صورت می کنترل . اولیه و یا فاقد آن باشدمحرکتواند خود دارای  می

 : به روشهای زیر تأمین گردددتوان تحریک می
 )الف-3-1شکل (از یک ژنراتور مغناطیس دائم سه فاز جداگانه  -
 )ب-3-1شکل  (های خروجی خود ژنراتور از ترمینال -

  آرمیچر اصلی ژنراتورپیچی پیچی استاتور کمکی در شیارهای سیم از یک سیم -

رکمحمحرک
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 ac دیاگرام تحریک بدون جاروبک ژنراتور :3-1شکل 

 
از موتورهـای بـدون    ac تحریـک  در روش، اغلـب  هـا های باالی مربوط بـه تعمیـر و نگهـداری جاروبک          جهت جلوگیری از هزینه   

 .گردد  اصلی استفاده میدر محرک 1جاروبک

  تعاریف-1-4 

 یزل ژنراتور واحد د-1-4-1
هـای   منبع مستقل توان الکتریکی ذخیره شامل یک موتور درون سوز دیزلـی کـه مسـتقیماً بـا یـک ژنراتـور الکتریکـی، سیسـتم              

 .های نظارت کوپل شده است الکتریکی و مکانیکی جانبی، حفاظت و کنترل و سیستم

                                           
1 . Brushless 

 محرک اصلی
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  ظرفیت نامی-1-4-2
 .دهی استاندارد تأمین کند ند در محیط سرویستوا ظرفیت خروجی توان الکتریکی که دیزل ژنراتور می

  بارهای اساسی-1-4-3
کمکی باید ازطریق دیزل ژنراتور یا منبـع تغذیـه مسـتقل تـأمین              _مجموعه بارهایی که در صورت قطع ترانسفورماتورهای زمین         

 .گردد

  بارهای غیراساسی-1-4-4
 .الزامی نیست)  کمکی_ترانسفورماتورهای زمین (مجموعه بارهایی که تأمین آنها درصورت قطع کامل منبع تغذیه 

  انتخاب دیزل ژنراتور-1-5
 .برای انتخاب دیزل ژنراتور اضطراری موردنیاز در پستهای فشارقوی الزم است پارامترهای زیر تعیین گردد

  ولتاژ نامی خروجی-1-5-1
 .باشد لت سه فاز می و400، ولتاژ نامی خروجی دیزل ژنراتور LVACبر اساس ولتاژ تغذیه داخلی 

  ظرفیت نامی خروجی-1-5-2
شوند مشخص     که توسط آن تغذیه می     برای تعیین ظرفیت نامی خروجی موردنیاز جهت دیزل ژنراتور اضطراری، باید کلیه بارهایی            

ود و در زمـان     ش  های فشارقوی معموالً از دو شینه اصلی و فرعی جهت اتصال بارهای اساسی و غیراساسی استفاده می                  در پست . گردد
کنند، بارهای متصل بـه شـینه اصـلی بـه دیـزل              می   را تامین  LVAC کمکی که تغذیه اصلی سیستم       -قطع ترانسفورماتورهای زمین  
اند را نیز از طریق دیزل    شدهمتصل  توان در صورت امکان بارهای غیراساسی که به شینه فرعی             می. شوند  ژنراتور اضطراری متصل می   

 .رود اما اغلب کل بارهای اساسی و غیراساسی از ظرفیت نامی ژنراتور فراتر می. غذیه نمودژنراتور اضطراری ت
 :بندی نمود توان به صورت زیر دسته های فشارقوی را می بارهای اساسی پست

 :دنباش شامل بارهای زیر میکه  بارهای مربوط به ساختمان کنترل و محوطه -الف
 روشنایی سالن کنترل و رله -
 و تهویه اتاقهای باتریروشنایی  -

  و تلفن مرکزیPLCتغذیه مدار  -

 محوطه یکننده تابلوها گرم -

 )ها(باتری شارژر -

 روشنایی اضطراری محوطه و پریز اضطراری -

 )های مدار بسته دوربین(های دیداری  حفاظت -
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 رزرو -

 .دنشو فته میحداکثر مصرف در این شرایط انتخاب و بعنوان بار اساسی در نظر گربا  acموتورهای کلیه  -ب
 .چنجر تپو ها نهای روغن، ف  مدارهای تغذیه داخلی ترانسفورماتورهای قدرت شامل پمپ-پ
 :باشد  تغذیه سیستم دیزل ژنراتور که شامل بارهای زیر می-ت

 یزل ژنراتور روشنایی اتاق د-
  باتری شارژر دیزل-
  سیستم تهویه-
 )پمپ(رسانی   سیستم سوخت-

 90 تا   80  همزمانی  درصد، روشنایی سالن کنترل با ضریب      20های سوخت با ضریب همزمانی        ویه و پمپ   ته باتری شارژر دیزل و   
بـا  ترتیـب    بـدین .شـوند  گرفته مـی  درنظر  ضریب همزمانی صددرصدبقیه بارها با  و  درصد 50 شارژر با ضریب همزمانی       باتری ،درصد

 . نراتور اضطراری را تعیین نمودتوان ظرفیت نامی دیزل ژ بدست آوردن مجموع بارهای اساسی می
ایـن ظرفیـت بـا      .  توجـه نمـود     نیـز  در هنگام انتخاب ظرفیت نامی خروجی دیزل ژنراتور باید به شرایط محیطی محل نصـب آن               

 آوردن ضـرایب     بـرای بدسـت   . حرارت و رطوبت نسبی از جمله این پارامترها می باشند           ارتفاع، درجه . کند  پارامترهای مختلف تغییر می   
در غیـر  . حیح توان نامی ژنراتور نسبت به شرایط محیطی محل نصب باید به استاندارد بکار رفته در ساخت ژنراتـور مراجعـه نمـود        تص

 5/5 درصـد و بـرای هـر         4 متر ارتفـاع از سـطح دریـا،          300توان از مقدار تقریبی این ضرایب استفاده نمود که برای هر              اینصورت می 
معمـوالً موتورهـای از نـوع    . شـود   درصد از توان نامی موتـور کاسـته مـی   1 درجه سانتیگراد، 15سبت به سانتیگراد افزایش دما ن     درجه

 .ای ندارند  متر از سطح دریا کاهش توان قابل مالحظه1500 تا 750محرک سریع در محدوده ارتفاع بین 
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 مقدمه

برداری و تعمیر دیزل ژنراتور به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و نحوه انجـام                 های مربوط به نصب، بهره      ر این فصل دستورالعمل   د
 .ای و نیز تعمیرات اساسی شرح داده خواهد شد های دوره بازدیدها و سرویس

 کردن تجهیزات  حمل و پیاده-2-1

ها باید زنجیر یا تسمه یا طناب مورد اسـتفاده را آزمـایش کـرده و اطمینـان                  در هنگام حمل هریک از قطعات بزرگ و جابجایی آن         
از حلقه یا قالب فلزی و طناب مخصـوص مجهـز بـه    بهتر است درصورت امکان . باشد  که قادر به تحمل وزن تجهیز می      ودحاصل نم 

از وسـیله بـاالبر مناسـب اسـتفاده         ید و   عمل آ احتیاط و دقت الزم ب    باید  در بلندکردن و جابجایی قطعات      . شودهای فلزی استفاده      حلقه
در هنگـام جابجـایی قطعـاتی کـه دارای          . زدگی فـراهم گـردد      سازی قطعات باید تمهیدات الزم جهت جلوگیری از زنگ          در پیاده . شود

 روی آنها   گردد بر   زدگی می  زنگسطوح صاف و آبکاری شده هستند باید دقت کافی بعمل آید تا کوچکترین ذرات و آلودگی که باعث                   
ید روغنی را   درهنگام تعویض قطعات با   . پس از تمیزنمودن قطعات باید آنها را با روغن نظافت موتور و یا مایع ضدزنگ پوشاند               . ننشیند

 .ها باید درمقابل ورود اشیاء خارجی حفاظت شوند کلیه منافذ و روزنه. دو کامالً تمیز نم شده است که از قبل پاشیده

  نحوۀ نصب-2-2

وزن ایسـتاده موتـور و بـار        . ی نصب واحد دیزلی باید فونداسیون مناسب بکارگرفته شود و دقت الزم در این زمینه بعمـل آیـد                  برا
استحکام  .بینی شود باید محاسبه و در ساخت فونداسیون پیش) نیروی گریز از مرکز  (گردد    دینامیکی که در اثر چرخش موتور ایجاد می       

 .ای محاسبه و اجرا گردد که در مقابل تنظیمات موتور و دور زیاد کامالً مقاوم باشد گونه و مقاومت فونداسیون باید به
برمقاوم بودن فونداسیون باید موتور بطور کامل          بنابراین عالوه  .گردد  های شدیدی به فونداسیون وارد می       در هنگام کار موتور تکان    

 . جلوگیری بعمل آیدای که از حرکت موتور گونه بر روی آن نصب و ثابت گردد به
ای متصـل شـود       گونه  اتصال موتور به ژنراتور، در موتورهایی که قابلیت ارتجاع دارند باید فلنج کوپلینگ با فلنج روتور به                در هنگام   

در  برای این کار الزم است که فاصله بین سطوح فلنج کوپلینگ موتور و روتور             . االمکان محور این دو در یک راستا قرار گیرد          که حتی 
گـردد،    که به روتور مربوط به موتور متصل می       دار    توان با استفاده از یک میکرومتر عقربه        می. دو جهت محوری و شعاعی یکسان باشد      

 درجه روتور را چرخاند و اگر مقادیر خوانده شده کمتر از 90گیری باید هر بار  برای اندازه. هم محوربودن موتور و ژنراتور را کنترل نمود
توان اطمینان داشت که محور موتور و ژنراتور در حد قابل قبولی در یک راسـتا قـرار                    لیمتر با یکدیگر اختالف داشته باشند، می       می 2/0

 .دارند
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  ترازکردن موتور با ژنراتور:1-2شکل 

 اندازی  راه-2-3

ه کلیه مراحل نصب مطابق با دستورالعمل سازنده        شود باید اطمینان حاصل گردد ک       اندازی می   هنگامی که موتور برای اولین بار راه      
 .اندازی موتور باید مراحل زیر با دقت کافی انجام گردد برای راه. انجام شده باشد

 ریختن روغن -
 ریختن آب -

 پرکردن مخزن سوخت -

 هواگیری سیستم سوخت -

 کنترل باتری -

 کردن موتور روشن -

 کردن دور موتور تنظیم -

  ریختن روغن-2-3-1
درپـوش محـل تغذیـه      . بستپیچ را   باید  سپس  . که کارتر تمیز و خالی است     اطمینان حاصل گردد    غن را باز نموده و      پیچ تخلیه رو  

برای روغنکاری همواره باید از روغن تمیـز        . تا زمانی که میله گیج روغن بر درجه نهایی قرار گیرد          گردد  و کارتر پر    باید باز شده    روغن  
در صورت عدم رعایت کامـل دسـتورالعمل،        . کردموتور را روشن    نباید   زیادبودن سطح روغن،     و مرغوب استفاده شود در صورت کم یا       

از دسـتکش   بایـد   جهت ریخـتن روغـن      . شدن موتور گردد    ممکن است فشار روغن کافی نبوده و باعث سائیدگی قطعات و دیر روشن            
 .شودایمنی استفاده 

 دار میکرومتر عقربه. 1
 دار پایه نگهدارنده میکرومتر عقربه. 2
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  ریختن آب-2-3-2
کرده موتور را روشن    سپس باید   . نمود رادیاتور را با آب مناسب و استاندارد پر          کرده و رادیاتور را باز    در  باید   ،اندازی  قبل از اولین راه   

 را  رموتـو بایـد    سـپس    .کننده کامالً پـر شـده اسـت         که سیستم خنک  و اطمینان حاصل گردد   یک ساعت بدون بار کار کند       تا به مدت    
 .بستدر رادیاتور را باید در انتها  لبه فوقانی برسد و میلیمتری 30 تا 25 تا بهریخته خاموش کرده و آنقدر آب به داخل رادیاتور 

از محلول ضدخوردگی و در مواردی که احتمال نزول درجه حرارت محیط بـه              باید  آب موجود   . شود  از آب مقطر توصیه می    استفاده  
 . آب باید طبق دستورالعمل سازنده آن باشدنسبت ترکیب این مواد با. زیر صفر درجه وجود دارد، از محلول ضدیخ استفاده گردد

کننـده مشـابه آنچـه در داخـل موتـور اسـت               از محلول خنک  باید  کننده که در اثر نشتی به هدر رفته است،            برای جبران آب خنک   
 .باشد، کافی است از آب تمیز بدون آهک استفاده شود  و در صورتی که کمبود آب به علت تبخیر میشوداستفاده 

بهتـر اسـت تـا حـد        . گردد  کننده موتور می    کننده باعث رسوب گرفتن زودرس سیستم خنک        افه کردن مکرر سیستم خنک    پر یا اض  
باید آنـرا در ظـرف      کننده موتور     در صورت ضرورت تخلیه آب خنک     . کننده موتور خودداری گردد     کردن مکرر آب خنک     امکان از عوض  

 .ریخته شودکننده  و مجدداً به داخل سیستم خنکد شوتوسط پارچه صاف سپس باید . آوری کرد تمیزی جمع

  پرکردن مخزن سوخت-2-3-3
بـرای پرکـردن مخـزن بایـد از         . نمودو آنرا پر    ریخت  درپوش مخزن را بازکرده و گازوئیل را بوسیله یک صافی داخل مخزن             باید  

 .نمودز در مخزن را بسته و شیر تغذیه سوخت را باباید سپس . شودسوخت استاندارد استفاده 

  هواگیری سیستم سوخت-2-3-4
پیچ هـواگیری   باید  برای این کار    . گیرد  هواگیری سیستم سوخت برای دو سیستم مجرای تغذیه سوخت و پمپ انژکتور صورت می             

تا سوخت بـدون وجـود حبـاب    نمود رسانی آنقدر سوخت را پمپ  و توسط پمپ سوخت کرده سوخت و انژکتور را در مراحل جداگانه باز  
 .دهد  نمای کلی انژکتور و قسمتهای مختلف آن را نشان می2-2 شکل شماره .ا از اطراف پیچ هواگیری خارج شودهو
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 دهنده یک انژکتور نمونه بخشهای تشکیل: 2-2شکل 
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  کنترل باتری-2-3-5
بـا اسـتفاده از یـک هیـدرومتر         بایـد   . هـا باشـد      میلیمتر باالتر از صـفحه     3های باتری چک شود و باید حدود          آب اسید کلیه شبکه   

سطح بـاتری را بـا آب       باید  . نموداز اطالعات داده شده توسط سازنده استفاده        توان    میبرای اینکار   . نمودها را امتحان      شارژبودن باتری 
 .بستها را  و همیشه درپوش باتریکرده مقطر خالص پر 

باتری را در زمـانی کـه موتـور کـار           همچنین نباید   . نمود سیستم وصل    ها و ولتاژ به     کردن قطب   هیچگاه باتری را بدون چک    نباید  
 .نمودو با اتصال کوتاه آنرا آزمایش کرده کند باز  می

ابـزار  نباید   هرگز   .دادآنرا در مجاورت آتش قرار      نباید  و هیچگاه   شود   از دستکش ایمنی استفاده       باید در هنگام تعویض اسید باتری    
 .دادکار را بر روی باتری قرار 

 کردن موتور  روشن-2-3-6
. یمهای مربوطه اطمینان حاصـل نمـود      شارژ باتری، فشار روغن، درجه حرارت و اتصال س        کردن موتور باید از وضعیت        برای روشن 

همچنـین حـداکثر فشـارهوا بایـد مطـابق بـا        . کردن موتور باتوجه به نوع استارتر باید براساس دستورالعمل سازنده انجـام شـود               روشن
 .نموددهی روشن  موتور را در حال سرویس نباید هرگز . ورالعمل سازنده باشددست

  تنظیم دور موتور-2-3-7
 .تنظیم دور موتور باید باتوجه به دستورالعمل سازنده موتور انجام شود

 اندازی  سایر اقدامات الزم جهت راه-2-3-8
در هنگام پرکردن سوخت باید     . گردد  های آن می    و سوزن  های انژکتور   وجود مواد خارجی در سوخت باعث فرسودگی زیاد پمپ         -

 .دقت و احتیاط الزم بعمل آید
 . شده و در حد الزم قرار گیرد سطح روغن در کارتر، رگوالتور، توربوشارژر و صافی روغنی هوای ورودی باید کنترل -
. باشدمشخص شده توسط سازنده     فشار  ی  داراهای رفت و برگشت باز بوده و          کننده موتور در روی لوله      شیرهای مدار آب خنک    -

 .های آب یا سوخت هواگیری شوند در صورت وجود حباب در آب یا سوخت الزم است که لوله
 .شیرهای سوخت باز باشند و منبع سوخت روزانه تا سطح موردنیاز پر باشد -
هـای هـوای      کلیه لولـه  . بندی شود   الً آب فشار مخازن هوا باید کنترل شده و لوله تغذیه هوا از کمپرسور به مخزن هوا باید کام                 -

 .ها اصالح گردد  و یا نادرست هستند باید قبل از وورد هوا به داخل لولهزمایش شده و کلیه اتصاالتی که شلانداز باید آ راه
این بطور در برخی موتورها .  داددر حالت آماده قرارباید ) در صورت وجود(دستگاه قطع و وصل مربوط به کمبود فشار روغن را  -

 .گیرد اندازی به حالت آماده قرار می اتوماتیک در هنگام راه
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 اندازی  اقدامات الزم پس از راه-2-3-9
 :گردد انجام بایداندازی موتور باید موارد زیر  پس از راه

 .تنظیم شود برای سرعت مناسب رگوالتور -

یان داشته باشد و ترموسـتات بطـور صـحیح عمـل            کننده موتور با فشار و درجه حرارت صحیح جر           که آب خنک   شودکنترل   -
 .کند 

 .شده توسط سازنده باشد  که فشار روغن مطابق مقدار توصیهشودتوجه  -

 . که بیش از اندازه گرم نشده باشدشودکلیه قسمتهای خارجی موتور کنترل  -

  بازدیدهای مربوط به دیزل ژنراتور-2-4

 )در صورت کارکرد( بازدید روزانه -2-4-1
 :ت کارکرد دیزل ژنراتور باید بازدیدهای زیر بصورت روزانه بر روی آن انجام گردددر صور

 بازدید از وضعیت ظاهری از نظر صدا، حرارت و لرزش غیرعادی -
 بازدید از وضعیت ظاهری ازنظر نشتی روغن و سوخت -

 بازدید از سطح آب رادیاتور -

 بازدید از سطح روغن موتور -

 بازدید از سطح سوخت مخزن دیزل -

 بودن آنها ها و وضعیت کلیدهای انتخابگر در تابلو فرمان و اطمینان از سالم ها، رله دهنده بازدید از نشان -

 بودن آنها بازدید ولتاژ و جریان شارژر و اطمینان از طبیعی -

 سایر اشکاالت مشاهده شده -

  بازدید از وضعیت ظاهری-2-4-1-1

 مـورد بازدیـد قـرار گیـرد و در صـورت مشـاهده               ، حرارت و لرزش غیرعادی    از نظر صدا  وضعیت ظاهری واحد دیزلی باید هر روز        
 .وضعیت غیرعادی، نسبت به رفع آن اقدام گردد

  بازدید از محلهای عبور روغن و سوخت-2-4-1-2

 وجود که نشتیکلیه بخشهایی که روغن و سوخت در آنها جریان دارد باید مورد بازدید ظاهری قرار گیرند تا اطمینان حاصل گردد 
 4-2 نمای کلی سیستم سـوخت نمونـه و شـکل            3-2 شکل   .ندارد، در صورت وجود نشتی باید نسبت به رفع آن اقدام الزم بعمل آید             

 .دهد دهنده آن را نشان می سیستم روغنکاری نمونه و بخشهای مختلف تشکیل
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 ان سوختدسوپاپ برگر.7    پیچ هواگیری پمپ انژکتور . 1
 پیچ هواگیری فیلتر سوخت. 8    نژکتور همراه با گاورنرپمپ ا. 2
 لوله سوخت از فیلتر سوخت به پمپ انژکتور. 9    لوله مکش سوخت از مخزن. 3
 انژکتور. 10    رسانی دیافراگمی پمپ سوخت. 4
 لوله برگشت سوخت به مخزن سوخت. 11  رسانی به فیلتر سوخت لوله سوخت از پمپ سوخت. 5
 های انژکتور لوله. 12     تفیلتر سوخ. 6

 
 بخشهای مختلف سیستم سوخت نمونه: 3-2شکل 
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 کننده پیستون سوپاپ فشار روغن خنک. 11     پمپ روغن . 1
 کننده پیستون افشانک روغن خنک. 12     کارتر روغن. 2
 چکش سوپاپ. 13   سوپاپ اطمینان مستقر در سرفیلتر روغن. 3
 میل تایپت توخالی. 14     نسرفیلتر روغ. 4
 تایپت. 15    کننده با فشار روغن کلید عمل. 5
 میل بادامک. 16    فیلتر قابل تعویض روغن. 6
 لنگ میل. 17     قسمت مکش روغن. 7
 لنگ محل سوارشدن شاتون در روی میل. 18     درپوش تخلیه روغن. 8
 توربو شارژر. 19     کولر روغن. 9

 بای پاس کولر روغنسوپاپ برای . 10
 

 بخشهای مختلف سیستم روغنکاری نمونه: 4-2شکل 

  بازدید از سطح آب رادیاتور-2-4-1-3

. تر از گلـویی مـدخل رادیـاتور باشـد      میلیمتر پایین30 تا 25سطح آب باید . شودزمانی که موتور خاموش است باز در رادیاتور باید   
 .شودمجدداً پر پر شده است وادی که قبالً با همان مباید تر بود  چنانچه سطح آن پایین
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  بازدید از سطح روغن موتور-2-4-1-4

 تا  5به مدت   . گیردو مجدداً در محل قرار      شود  خوب تمیز   و  شده  گیری بیرون آورده      میله اندازه باید  زمانی که موتور خاموش است      
بر روی دو عالمتی که ثبت گردیده سطح روغن  و  شدهن آوردهتا روغن بر روی میله ثابت گردد و سپس میله بیرو         شود   ثانیه صبر    10

 .گرفته شوداندازه 
 در روغـن  . تا سطح روغن به باالی عالمت برسـد       شود  تر بود روغن مناسب به موتور اضافه          چنانچه روغن از عالمت باالیی پایین     

 .باید بالفاصله بسته شود

  بازدید از سطح سوخت مخزن دیزل-2-4-1-5

در وضعیت عادی قرار داشـته و بـه میـزان کـافی در آن               اطمینان حاصل شود که     تا  گردد  ر مخزن سوخت کنترل      د سطح سوخت 
باید پیدا شده و برطـرف      درصورتیکه سطح سوخت به میزان غیرعادی پایین باشد محل نشتی در مخزن سوخت              . استسوخت موجود   

 .گردد

  بازدید از تابلوی فرمان-2-4-1-6

درصـورت  . در وضـعیت عـادی قـرار داشـته باشـند     شود تا ها و کلیدهای انتخابگر در تابلوی فرمان بازدید  ، رلهها دهنده  کلیه نشان 
 .شودجستجو و برطرف باید  علت ،مشاهده وضعیت غیرعادی

  بازدید از ولتاژ و جریان شارژر-2-4-1-7

 .گرددر خوانده شده اطمینان حاصل بودن مقادی و از عادیشده بازدید باید به شکل روزانه ولتاژ و جریان شارژر 

  بازدید هفتگی-2-4-2
 :به طور هفتگی باید بازدیدهای زیر از دیزل ژنراتور بعمل آید

 بازدید از سطح آب باتری -
 بودن روشنایی اتاق دیزل اطمینان از صحت و کامل -

 وجود یا عدم وجود نشتی روغن و سوخت -

 بودن سطح روغن، آب رادیاتور و سوخت طبیعی -

 بودن هیتر سالم -

 بودن ولتمتر و آمپرمتر ژنراتور و شارژر باتریها سالم -

 سایر اشکاالت مشاهده شده -

 . تهیه و جهت بازدیدهای هفتگی مورد استفاده قرار گیرد1-2گردد جدولی مشابه با جدول  پیشنهاد می
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  بازدید از سطح آب باتری-2-4-2-1

اگـر  . هـا باشـد    میلیمتر باالتر از سطح صـفحه 3باید سطح آب حدود . شود چک و میزان آب اسیدشده برداشته باید درهای باتری  
که در هنگام تعویض آب اسـید       شود  دقت  . آن بسته شود  و سپس درهای    شده  با آب مقطر خالص پر    باتری باید   تر از این مقدار بود        کم

 .نباشددر مجاورت آتش د فرو گردد باتری باید حتماً از دستکش محافظ استفاده 

  بازدید از روشنایی اتاق دیزل-2-4-2-2

 .بودن آن اطمینان حاصل شود  مورد بازدید قرار گیرد و از صحت و کاملهفتگیسیستم روشنایی اتاق دیزل باید بصورت 

  وجود یا عدم وجود نشتی روغن و سوخت و آب-2-4-2-3

 . بطور هفتگی انجام شود2-1-4-2این بازدیدها باید مطابق با بند 

 بودن سطح روغن، آب رادیاتور و سوخت  طبیعی-2-4-2-4

 . بطور هفتگی انجام شود5-1-4-2 تا 3-1-4-2این بازدیدها باید مطابق با بند 

 بودن هیتر  سالم-2-4-2-5

 .بودن آنها اطمینان حاصل شود  هیترها باید بازدید و از سالمکلیه

 ریهابودن ولتمتر و آمپرمتر ژنراتور و شارژر بات  سالم-2-4-2-6

 .بودن آنها اطمینان حاصل گردد ولتمترها و آمپرمترهای مربوط به ژنراتور و شارژر باتریها باید مورد بازدید قرار گیرد و از سالم
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  فرم بازدید هفتگی دیزل ژنراتور-1-2جدول 
 :ظرفیت:                                ولتاژ:                                  نام پست

سطح آب 
 باتری

روشنایی 
 اتاق دیزل

 ولتمتر و آمپرمتر ژنراتور و شارژر باتریها سطح مایع نشتی
وضعیت 
 هیترها

 معیوب کم دارد

     موضوع    
بازدید 

 تاریخ
 ندارد ناقص کامل کم طبیعی  بازدید

 سوخت آب روغن
 طبیعی

 سوخت آب روغن
 لمسا

ولتمتر 
 شارژر

آمپرمتر 
 شارژر

ولتمتر 
 ژنراتور

آمپرمتر 
 ژنراتور

 معیوب سالم

سایر 
اشکاالت 

 مشاهده شده

امضاء 
اپراتور 

 بازدید کننده

امضاء 
مسئول 
 پست
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 انه بازدید ماه-2-4-3
 : از دیزل ژنراتور بعمل آیدبازدیدهای زیر باید بصورت ماهانه

 بازدید از وضعیت ولتاژ باتری -
 بازدید از وضعیت چگالی آب باتری و مقدار آن -

 بازدید اگزوز -

 ه آندید کارکرد روغن و وضعیت ویسکوزیتباز -

 سایر اشکاالت مشاهده شده -

  بازدید از وضعیت ولتاژ باتری-2-4-3-1

 .بودن مقدار آن اطمینان حاصل گردد ز عادیولتاژ باتری باید بصورت ماهیانه بازرسی شود و ا

  بازدید از وضعیت غلظت آب باتری و مقدار آن-2-4-3-2

در صـورت  . گیری شود سنج اندازه   انداز الکتریکی، باید غلظت آب اسید باتری بوسیله دستگاه غلظت           درمورد موتورهای مجهز به راه    
 .های باتری باز باشد ژ باتری باید کلیه درپوش خانهدر هنگام شار. بودن غلظت باید باتری را شارژ نمود کم

آمـدن سـطح آب اسـید     بـرای جبـران پـایین   .  میلیمتر باالتر از لبه فوقانی صفحات باتری باشد   15سطح آب موجود در باتری باید       
 .موجود در باتری فقط باید از آب مقطر استفاده شود
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  فرم بازدید ماهانه دیزل ژنراتور-2-2جدول 

 :ظرفیت:                             شماره تجهیز:                                نام پست
 

موضوع ریچگالی آب بات ولتاژ باتری
بازدید

 تاریخ
 بازدید

 نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب
 سایر اشکاالت دیزل ژنراتور

امضاء اپراتور 
 بازدیدکننده

امضاء مسئول 
 پست
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 ای مربوط به واحد دیزل های دوره  سرویس-2-5

 های روزانه  سرویس-2-5-1

 ).ار موجود در هوا بسیار سنگین استدوغببرای مناطقی که گر(  تمیزکردن فیلتر هوا-2-5-1-1

، روغنـی درمورد فیلتر هوای نـوع      . درمورد مناطقی که گردوغبار موجود در هوا زیاد است باید به طور روزانه فیلتر هوا را تمیز نمود                 
 .شسته شودو با گازوئیل شده  صافی فیلتر پیاده  شود و سپسبرداشتهباید درپوش 

 تا عالمـت مربوطـه      نو داخل آ  شده  سپس کاسه فیلتر سوار     . شود و سپس تمیز گردد     تخلیه   ، روغن آن  شدهپیاده  باید  کاسه فیلتر   
که زیادبودن مقدار روغـن در       شوددقت  . شود  بسته  و درپوش   داده شده   پس از آن صافی فیلتر در کاسه فیلتر قرار          و  ریخته شود   روغن  

 .شود دن موتور میشدن مقدار هوای ورودی و دودکر کاسه فیلتر هوا باعث کم
به وسیله هوای فشرده  باید  صافی فیلتر   . شودو صافی فیلتر جدا     باید برداشته شده    درمورد فیلتر هوای نوع خشک، درپوش مربوطه        

و درصورت عدم   شده   بازرسی چشمی    بایدصافی فیلتر   . گردد درجه تمیز    45با فشار مناسب براساس دستورالعمل سازنده و زاویه حدود          
 بـار   5گردد صافی حـداکثر        پیشنهاد می  .، صافی باید تعویض گردد    درصورت لزوم . گردداخ، ترک یا غیره در محل خود سوار         وجود سور 

 .و پس از آن تعویض شودشده تمیز 
درپـوش در جـای   درنهایـت  . نشده استخارج بودن فیلتر هوا، گرد و خاک به سیستم ورودی وارد که هنگام  شوداطمینان حاصل  

 .شود اده  دخود قرار

 های هفتگی  سرویس-2-5-2

  کنترل اتصاالت پیچی و اتصاالت شلنگها-2-5-2-1

هـای مربـوط بـه        های لوله اگزوز و لولۀ هوا و اتصاالت شیلنگ          های موتور، دینام، کارتر روغن، فلنج       اتصاالت پیچی مربوط به پایه    
بـودن     از نظـر سـفت     بایـد های دیگـر      ها و شیلنگ    ت پیچ و مهره   لولۀ آب خروجی موتور، ترموستات، رادیاتور و پمپ آب و کلیه اتصاال           

های سرسیلندر باید تنها توسط تعمیرکاران ماهر و بـا اسـتفاده از آچـار گشتاورسـنج سـفت           پیچ. شوندکنترل و در صورت لزوم اصالح       
 .جهت دستیابی گشتاور الزم باید به مدارک ارائه شده توسط سازنده مراجعه نمود.  گردد

 کردن آزمایشی موتور  روشن-2-5-2-2

ای یکبار به طور آزمایشی روشن کرد تا از خوردگی و عواقب ناشی از آن جلوگیری بعمل  واحد دیزل ژنراتور اضطراری را باید هفته    
 .اند کردن آزمایشی واحد دیزلی الزم دانسته بار را برای روشن برخی سازندگان حداقل ماهی یک. آید

3سپس موتور با    . ها، کنترل گردد    دهنده  کردن موتور باید سیستم کنترل آن شامل نشان        بالفاصله پس از روشن   
.  بار کامل کارکند 1

4باید به پس از حدود ده دقیقه بار موتور 
 .شودپس از ده دقیقه بار کامل به موتور اعمال  یابد و در نهایت بار کامل افزایش 3
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3 پس از آن بار به   شده و  از نظر عدم وجود نشتی کنترل        بایدسمتهای مختلف موتور    ق
پـس از ده  . شـود  بـار کامـل تقلیـل داده    1

 .شودموتور خاموش برداشته شده و بار از روی موتور باید دقیقه 

 های ماهانه  سرویس-2-5-3
 . صورت گیردانه زیر باید بر روی واحد دیزلهای ماه سرویس

  کنترل تسمه دینام-2-5-3-1

 .کردن دارد درغیراینصورت نیاز به سفت.  میلیمتر جابجا شود15 تا 10تسمه دینام نباید براثر فشار انگشت شست دست بیش از 

 تمیزکردن و آزمایش انژکتور-2-5-3-2

 :باشددسترس  شود برای تمیزکردن و آزمایش انژکتور ابزار و لوازم زیر در توصیه می
 کردن انژکتور از موتور ابزارهای دستی مناسب جهت خارج -
 ظرف تمیز حاوی ماده تمیزکننده یا حالل کربن -

 ...ابزار الزم جهت تمیزکردن انژکتور ازجمله برس سیمی مخصوص، تمیزکننده محفظه سوخت و  -

 دستگاه آزمایش انژکتور -

 های برنجی گیره مجهز به تیغه -

هنگام بازکردن انژکتـور،  . انژکتور به اطراف مالیده نشود    که کالهک   شود  و دقت   شده  امی از موتور خارج     به آر باید  دستگاه انژکتور   
برای احتیاط  . شودتا حدامکان تخلیه    باید  این سوخت   ،  برای جلوگیری از آسیب احتمالی    . گردد  سوخت باقیمانده وارد سوراخ سیلندر می     

 .شود چرخانده انداز   به  مدت ده ثانیه بوسیله راه، موتور قرار داردتوقفدر حالی که گاورنر در وضعیت باید بیشتر 
هـای   شدن آن ممکن است باعث گرفتن سوراخ      گردد و پخش    در انتهای انژکتور بر روی کالهک معموالً یک توده کربنی جمع می           

 .کالهک و درنتیجه عدم کارکرد صحیح گردد
از بایـد   کالهک و سوزن انژکتـور      . به طوری که کالهک آن به طرف باال باشد        ه   داده شد  در داخل ظرف مناسبی قرار    باید  انژکتور  

و  داده   آنها را در یک ظرف تمیز حـاوی سـوخت قـرار           باید  سپس  . تا دچار فرسایش نشده باشند    شوند  و به دقت بررسی      شده   بدنه جدا 
یاز به تعویض سوزن یا کالهک انژکتـور،        درصورت ن . نمود سوزن و محل نشستن آن تمیز        ،پس از خیس خوردن کربن با برس سیمی       

اند و نباید هیچکدام از آنها        بندی شده   سوزن انژکتور و محل قرارگرفتن آن در کالهک با یکدیگر آب          . گردند تعویض   بایدهر دوی آنها    
. وص تمیـز شـود  های مارپیچی مخصـ  نازک یا متهمجراهای تغذیه سوخت در داخل انژکتور باید با یک سیم           . را به تنهایی عوض کرد    

سـپس  . نگـردد هـای مجـرا دچـار آسـیب      کـه دیـواره  شـود  احتیـاط  . شود به داخل مجرای سوخت فرو       متهبرای این کار باید سیم یا       
 .قطر سیم باید متناسب با اندازه سوراخ کالهک باشد. دشوهای فوالدی مخصوص تمیز  سوراخهای کالهک به وسیله سوزن

 بوسیله یک ورکردن در مایع مخصوص حالل کربن باشد باید آنرا نیز خارج نموده و پس از غوطهدرصورتی که انژکتور دارای فیلتر 
 .برس ظریف تمیز نمود
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میز . سطح میز باید از جنس فلز باشد تا بتوان آن را بخوبی تمیز کرد. دستگاه آزمایش انژکتور باید بر روی یک میز کار نصب شود         
 .های برنجی بر روی آن نصب شود  و یک گیره مجهز به تیغههنصب شدباید در فضایی تمیز و بدون گردوخاک 

با استفاده از   باید  سپس  . استکه کلیه قسمتهای داخلی آن کامالً تمیز شده         گردد   اطمینان حاصل    شده و  مجدداً جمع     باید انژکتور
تـا از تمیزبـودن لولـه خروجـی سـوخت           شـود   زده   ابتدا مقداری تلمبـه       برای این کار باید    .شوددستگاه پمپ آزمایش انژکتور آزمایش      

 .گرددتا فشار و نحوه پاشش سوخت کنترل شود  میانژکتور به دستگاه آزمایش متصل سپس . اطمینان حاصل گردد
شـیر  . خالی شود توسط پمپ   هوای داخل انژکتور    باید بسته شود و      شیر درجه فشار     ،کردن انژکتور به دستگاه آزمایش      بعد از متصل  

فشار سوخت کنترل   هنگام بازبودن سوپاپ    .  انژکتور باز شود    تا سوپاپ زده شود   پمپ  و بوسیله اهرم دستی مجدداً      شده  باز  درجه فشار   
ند صدای لـرزش خاصـی      اگر سوپاپ بطور صحیح کار ک     . تا آنکه فشار موردنظر انژکتور مورد آزمون بدست آید        شود   و فشار فنر تنظیم   

درصورتیکه در روی کالهک،    . گردد  شبیه صدای زنبور ایجاد خواهد شد و سوخت بصورت پودر بسیار ریز از کالهک انژکتور خارج می                
 .کند ت میالهک با هم جور نیستند و سوخت نشدهنده آن است که سوزن و ک سوخت جمع شود نشان

در فاصـله پـنج سـانتیمتری        یک قطعه کاغـذ      بایدکردن نحوه پاشش سوخت       رلبرای کنت . فرم پاشش سوخت باید یکنواخت باشد     
 .توان مشخص کرد که سوراخها کامالً باز است یا نه  با مالحظه فرم پاشش سوخت بر روی کاغذ می،نگه داشته شودکالهک انژکتور 

  کنترل وضعیت توربو شارژر-2-5-3-3

بدنـه کمپرسـور و     . استفاده نمود از دستورالعمل سازنده    باید  برای این کار    . ردندگ تعویض   یدابکننده    بندی  درصورت نیاز قطعات آب   
 .پروانه آن باید عاری از گردوخاک و ذرات خارجی دیگر باشند و باید در صورت نیاز با برس نرم تمیز شوند

بـه  بایـد  ی حرکت، توربـو شـارژر   درصورت عدم وجود آزاد   . شود آزادی حرکت و مقدار بازی آن کنترل         ،با چرخاندن پروانه توربین   
 . آمده است5-2 نمای کلی توربو شارژر نمونه در شکل .این امر باید تنها توسط افراد متخصص انجام گیرد. گرددطور کامل تعویض 

 
 
 
 

 
 
 

 سوپاپ هوا. 6       سیلندر . 1
 هوای ورودی. 7     پروانه توربین توربو شارژر. 2
 شده هوای ورودی متراکم. 8     رپروانه کمپرسور توربو شارژ. 3
 گاز اگزوز ورودی به توربوشارژ. 9     کننده با فشارهوا لوله اتصال دستگاه عمل. 4

 کن اگزوز گاز اگزوز ورودی به خفه.10     .ر قرار داردکه بر روی پمپ انژکتو
 سوپاپ دود. 5

   توربو شارژر نمونه: 5-2شکل 
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  کنترل فشار تراکم-2-5-3-4

 .شار تراکم باید بوسیله ابزار خاص و توسط افراد متخصص انجام شودکنترل ف
هنگـام  . چرخانده شـود و سپس در جهت حرکت      شده  داده   کردن موتور در وضعیت خاموش قرار       در این آزمایش باید اهرم خاموش     

درغیر این صـورت بایـد      . س گردد ها به نقطه مرگ باالی خود باید نیرویی مشابه نیروی موجود در فنر احسا               رسیدن هریک از پیستون   
هـا، اشـکال    کـردن سـوپاپ   درصورتیکه با تنظیم  . ها باشد   علت این امر ممکن است تنظیم نبودن مقدار بازی سوپاپ         . علت را پیدا نمود   

 .شد باید با متخصص مشورت شودنبرطرف 

 کننده  کنترل پمپ آب خنک-2-5-3-5

 بـرای کنتـرل پمـپ آب     .دکننـده درسـت عمـل کنـ     ه پمـپ آب خنـک  شود کـ  شدن موتور هنگامی درست انجام می    عمل خنک 
کننده، سهولت حرکت و مقدار بازی مطلوب این پمـپ کنتـرل          با چرخاندن محور پمپ آب خنک      شود و  جدا   بایدکننده تسمه آن      خنک
ونـه را نشـان     کننـده نم     نمای کلی یـک سیسـتم خنـک        6-2 شکل   .شودکنترل  بایدکننده    همچنین عدم وجود نشتی آب خنک     . گردد
 .دهد می
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ترموستات. 4      رادیاتور. 1
 کننده موتور به رادیاتور لوله برگشت آب خنک. 5     پمپ آب. 2
 شیر تخلیه آب. 6    بر متصل به پمپ لوله میان. 3

 

 کننده نمونه نمای کلی سیستم خنک: 6-2شکل 

 شدن رسوب  بازرسی اگزوز از جهت جمع-2-5-3-6

شدن رسوب باید نسبت بـه رفـع آن اقـدام              در صورت جمع   . را باید ماهیانه بازرسی نمود تا رسوب در ته آن جمع نشده باشد             اگزوز
 .نمود
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  بازرسی پمپ باالبر سوخت-2-5-3-7

 .باالبر دستی و برقی سوخت باید آزمایش شود و از صحت آنها اطمینان حاصل گرددپمپ 

 های کنترل و هوا ریچه بازدید و سرویس و تنظیم د-2-5-3-8

 در  ،نظـر بـا چرخانـدن      سپس سـوپاپ هـوای سـیلندر مـورد        شود و   به واشر آن پیاده     رساندن  بدون صدمه   باید  درپوش سرسیلندر   
 . داده شودوضعیت نقطه مرگ باال قرار

درصـورت  . شـود ل  نترک میلیمتر بین انتهای چکش سوپاپ و ساقه سوپاپ مقدار بازی سوپاپ             2/0 به ضخامت    فیلریبا قراردادن   
. گـردد ها سفت     و پیچ شده   درپوش سرسیلندر در جای خود قرارداده         سپس .اقدام نمود مطابق با دستورالعمل سازنده     باید  نیاز به تنظیم    

 .شوندهای سیلندر به همان ترتیب احتراق سیلندرها کنترل   سوپاپ، بهتر استمورد موتور برای جلوگیری از چرخاندن بی

 )درصورت نیاز(و تعویض فیلتر روغن و سوخت  کنترل -2-5-3-9

 برخـی از ایـن فیلترهـا        .باشـند   فیلترهای سوخت و روغن بکاررفته در موتورها به دو صورت دوبل یا فیلتر واحد با مسیر فرعی می                 
 .باشند های قابل تعویض بوده و برخی دیگر دارای صافی دائمی با صفحه فلزی یا صافی دائمی گردان می دارای صافی

 صافی قابل تعویض -
درمـورد فیلترهـای   . ها را تعویض نمود حین کارکرد موتور، صافی توان در در فیلترهای نوع دوبل و یا فیلتر واحد با مسیر فرعی می    

درهنگام تعویض صـافی بایـد مراحـل زیـر را     .  خارج نمود بر روی فیلتر موتور را از سرویس واحد بدون مسیر فرعی باید در هنگام کار     
 :ام دادانج

که روغن یا سوخت از داخل فیلتر یدکی و یـا از مسـیر فرعـی جریـان                  داده شود   در وضعیتی قرار    باید  شیر تغذیه روغن یا سوخت      
 .شود باعث اختالل در جریان سوخت یا روغن نمی... که هیچ عاملی ازجمله حباب هوا و باید اطمینان حاصل نمود . یابد

تمام روغن از فیلتر خـارج      برداشته شده و اجازه داده شود تا        درپوش تخلیه   . د داخل فیلتر کم شو    تا فشار باید باز شده    شیر هواکش   
درصورتی . شودآزمایش  باید  سوبات ته فیلتر    صافی فیلتر و ر   . گرددو صافی از فیلتر خارج      شده  برداشته  باید  سرپوش فیلتر   سپس  . شود

دهنده خوردگی بعضی از قطعـات        ای در آنها یافت شد، نشان       اندازه قابل مالحظه  به  ... که مواد خارجی نظیر برنج، آهن، شن و ماسه و           
 .متحرک است و باید بازرسی الزم در این مورد بعمل آید

که آثار خرابـی  دقت شود. گرددو سپس کلیه بخشها با پارچه بدون کرک خشک    شده  با گازوئیل شسته    باید  بخشهای داخلی فیلتر    
 .یا فرسودگی مشاهده نگردد

و درصـورتی کـه     شده   با روغن تمیز   بایدقبل از نصب فیلتر جدید، درصورتی که فیلتر مخصوص روغن است تمام اجزاء داخلی آن                
 .شودبا گازوئیل آغشته باید فیلتر مخصوص سوخت است، 

 .است که صافی به طور صحیح و در جای خود نصب شدهشود  اطمینان حاصل گردد ودر داخل فیلتر نصب باید صافی جدید 
بندی کامالً در جای خود       که واشر آب  شودو اطمینان حاصل    شده   سرپوش فیلتر نصب      سپس .شودعوض  باید  بندی فیلتر     واشر آب 
 .استقرار گرفته 
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کـه  شود  کنترل  . تا فیلتر پر شود و تحت فشار قرار گیرد        شده  به آرامی باز    باید  شیر ورودی   . شودمحکم  باید  های اتصال فیلتر      پیچ
 .هنگام بازرسی نشتی باید موتور روشن شود. شتی نداشته باشدفیلتر ن

داده شده در وضعیت ذخیره قرار         فیلتر سرویس  .باید بسته شود  درصورتی که فیلتر از نوع دوبل است، شیر ورودی روغن یا سوخت             
 .شود

 فیلتر با صفحه فلزی یا فیلترهای دوار -
درغیراینصـورت  . توان درحین کارکرد موتور فیلتر را تعویض نمود         رعی باشد می  درصورتی که فیلتر از نوع دوبل و یا دارای مسیر ف          

 .الزم است قبل از تعویض فیلتر موتور از سرویس خارج گردد
که بتوان فیلتر موردنظر را از سرویس خارج کرده و           داده شود در وضعیتی قرار    باید  شیر تغذیه سوخت یا روغن فیلتر       برای این کار،    

که هوا یا عامل دیگری مسیر جریان سوخت یا روغن را         شود  اطمینان حاصل   . از فیلتر یدکی یا مسیر فرعی عبور کند       سوخت یا روغن    
محتـوای  تـا   نمود  باز  را  درپوش تخلیه   باید  . تا فشار داخل فیلتر کم شود     نمود   باز   را شیر هواکش باید  برای اینکار   . استمسدود نکرده   
 .گرددو صافی از داخل فیلتر خارج شود  و پیچهای اتصال صافی باز  شدهبرداشتهد بایسپس سرپوش فیلتر . آن خارج شود

بـه دلیـل اینکـه      . شود با فشار کم استفاده      یاز هوا باید  کردن آن     برای خشک . گردددر گازوئیل شسته و خوب خشک       باید  صافی  
کردن آن از هوا با فشار زیـاد اسـتفاده    شوند و برای خشکباشند باید با دقت جابجا  صفحات فیلتر معموالً از فلز بوده و بسیار نازک می   

 .کردن، باید تمیز و بدون کرک باشد درصورت استفاده از پارچه جهت خشک. نشود
فقط قسمتهای خراب یا فرسوده . که هیچگونه خرابی و گرفتگی در آن وجود نداشته باشد  شود  کردن دستگاه کنترل      پس از خشک  

 .بسته شودو سرپوش فیلتر شده بطور صحیح در جای خود قرارداده باید  اجزاء  سپس.شودنده عوض  سازفابریک قطعاتبا باید 
 .تا تحت فشار قرار گیردشود و به تدریج فیلتر پر شده  به آرامی بازباید شیر تغذیه فیلتر 

شـده   و فیلتر سـرویس ید بسته شده بانوع دوبل است شیر تغذیه مربوطه       از  درصورتی که فیلتر    . گردند به دقت کنترل     بایدها    نشتی
 .گیرددر حالت ذخیره قرار 

 .نگاه داشته شود تمیز برای دوام بیشتر فیلتر باید اجزاء آن

  تمیزکردن فیلتر هوا-2-5-3-10

شود  نوع خشک در روی موتور یا توربو شارژر نصب می . معموالً دو نوع فیلتر هوا وجود دارد یکی نوع خشک و دیگری نوع روغنی             
 .کند گردد و هوا را از خارج دریافت می نوع روغنی در خارج از موتورخانه نصب می. گیرد هوا را از داخل موتورخانه میو 

برای اینکار باید فیلتر را در . شستشو دادگازوئیل برای تمیزکردن فیلتر نوع خشک باید آن را پیاده کرده و در داخل نفت سفید و یا        
و دوبـاره در    نمـوده   کامالً تمیز و خشک      را  داخل فیلتر  ،بوسیله هوای با فشار   باید   پس از آن  . و پایین نمود  داخل ظرف نفت سریعاً باال      

 .بستجای خود 
بـه اطـراف   سـپس  و نمـوده  کمی به روغن موتور آغشته را در نقاطی که گردوخاک هوا زیاد است بهتر است که یک قطعه پارچه              

شود که گردوغبار هـوای ورودی توسـط روغـن            این امر باعث می   . سطح خارجی آن قرار گیرد    تا الیه نازکی از روغن روی       مالید  فیلتر  
 .گرفته شود
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سـپس  . گازوئیل شسته شـود و داخل آن کامالً با نفت سفید یا شده مخزن روغن خالی باید برای تمیزکردن فیلتر نوع روغنی ابتدا   
بایـد  فیلتر  . دادا گازوئیل به شیوه ذکرشده درمورد فیلتر نوع خشک شستشو           و آنرا در داخل ظرف نفت سفید ی       نموده  فیلتر را خارج    باید  

 .شودو مخزن روغن آن با روغن تمیز گرفته در جای خود قرار
 درجـه  45 تا 30برای تمیزکردن صافی فیلتر نوع خشک باید هوای فشرده را با حداکثر فشار ذکرشده توسط سازنده و زاویه حدود                

 .نمودطح صافی فیلتر اعمال از طرف خارج به داخل س
 . مرتبه تمیزکردن تعویض نمود5صافی فیلتر را باید پس از 

 ها  سایر سرویس-2-5-3-11

 :، موارد زیر نیز باید بطور ماهیانه بر روی واحد دیزل انجام پذیرد های فوق بر سرویس  عالوه
 کنترل مانومترهای آب، روغن و گازوئیل -
 باتریکنترل و روغنکاری دینام شارژ  -

 کنترل، سرویس و تنظیم شیرهای سوخت، آب و روغن -

 بازدید وضع ظاهری رادیاتور و تمیزکردن آن در صورت لزوم -

 دهنده حرارت و الکترودهای حرارتی کنترل مدارات نشان -

 )در صورت وجود (کنترل و سرویس زغال، کموتاتور و کلکتور ژنراتور و دیودهای مربوطه -

 کنترل و سرویس شارژ دیزل -

 نترل و سرویس تابلوی کنترل حفاظت مربوطه به دیزلک -

  و مدارات مربوطهDC و ACکنترل و سرویس کلیدهای  -

 کنترل و تنظیم جریان تحریک ژنراتور در صورت نیاز -

 ها فیلرگذاری سوپاپ -

 ها ها و آالرم آزمون اینترالک -

 های ژنراتور و دیزل های حفاظتی و رله آزمون مدارات فرمان -

 های آزمون مربوطه  فرمتنظیم و تکمیل -

  تعمیرات اساسی-2-6

 .ای براساس دستورالعمل سازنده انجام گردد تعمیرات اساسی زیر باید بصورت دوره

  تعویض روغن-2-6-1
 در   تا روغن نموده  باز   را   درپوش و یا شیر تخلیه روغن     . نمودتا گرم شود و سپس خاموش       کرده  روشن  را  برای این کار باید موتور      

وجـود فلـز یـا مـواد     . داده شـود از یک توری سیمی با سوراخهای ریز عبـور   باید  روغن خروجی   .  پیش آماده شده تخلیه گردد     ظرف از 
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داخل باید  ،پس از تخلیه روغن. دهنده خوردگی قسمتهای متحرک موتور است و باید فوراً به آن رسیدگی نمود  نشان،خارجی در روغن
 .شود شسته ن سبک و تمیز و با روغشده موتور به دقت بازرسی 

 .گردندبوسیله پارچه بدون کرک خارج باید نشین شده  مواد ته
 .گرددو یا تعویض  تمیز و شستشو 9-3-5-2فیلتر روغن نیز باید مطابق با دستورالعمل 

از آنکه موتور شـروع     پس  . گردد   از روغن تازه پر    1-3-2 و داخل موتور مطابق با بند        شود  رپوش و یا شیر تخلیه روغن بسته        دباید  
 .شودکنترل باید ارتفاع روغن نیز . گردداز نظر نشت روغن دقیقاً بازرسی باید به کار کرد 

 لنگ بندی میل  میزان-2-6-2
ها قرار نگرفته باشـد، باعـث خمـش یـا پـیچش محـور آن خواهـد شـد و                       لنگ به طرز مناسبی بر روی یاتاقان        درصورتی که میل  

 .شود لنگ می  به مرور باعث شکستن میلدرصورت عدم تعمیر مناسب
گیری باید در چهار جهت  این اندازه. گیری و بازرسی شود لنگ اندازه در تعمیرهای اساسی باید وضع قرارگرفتن حاالت مختلف میل     

 :ها در فاصله بین دو بازوی هر لنگ انجام شود که عبارتند از مختلف هریک از لنگ
 ).یستون در آخرین حد پایین قرار گرفته استدر این حالت پ(نقطه مرگ پایین  -
 جلوی موتور -

 ).در این حالت پیستون در آخرین حد باال قرار گرفته است(نقطه مرگ باال  -

 عقب موتور -

ها باید در شرایطی انجام شود که کوپالژ موتور و ژنراتور به طور کامل برقرار بوده و کلیه قسمتهای متحرک موتور در                        گیری  اندازه
 .د نصب و میلهای مهار و پیچهای فونداسیون سفت شده باشندجای خو
بـرای نصـب میکرومتـر بایـد آن را          . ها باید بوسیله میکرومتر ساعتی صورت گیرد        گیری فاصله بین دو بازوی هریک از لنگ         اندازه

 فنر بتواند میکرومتر را در جای خود  میلیمتر از فاصله بین بازوهای لنگ بیشتر باشد تا فشار      3که طول آن به اندازه      نمود  طوری میزان   
 .نگهدارد

 .لنگ در سمت داخل هر لنگ دو سوراخ سمبه نشان برای نصب درجه میکرومتر وجود دارد معموالً در روی بازوهای میل
 پایین، گیری هر لنگ باید لنگ مربوطه در نقطه مرگ پایین قرار گرفته باشد و پس از عبور اندکی از نقطه مرگ     برای شروع اندازه  

بـا تنظـیم صـفحه      بایـد   در ایـن حالـت      . ای که با دسته پیستون تماس نداشته باشـد          گونه  بهشده  میکرومتر در روی بازوی لنگ سوار       
و در سه نقطه دیگر یعنی جلوی موتور، نقطه مرگ بـاال و             شده  لنگ  چرخانده      میلباید  حال  . یردگ میکرومتر عقربه آن روی صفر قرار     

با عالمات مثبت یا منفـی      باید  ها    مقادیر انحرافات بدست آمده درمورد هریک از لنگ       . شود  گیری     میکرومتر اندازه  عقب موتور، انحراف  
 .گرددنشان داده شده در میکرومتر، در جدولی ثبت 

در (ن خـارجی    توان با تنظـیم یاتاقـا       معموالً اصالحات الزم را می    . گیرد ساعت کار موتور انجام      3000پس از   باید  گیری    این اندازه 
 .های فلزی در زیر یاتاقان مزبور انجام داد بوسیله افزایش یا کاهش ضخامت ورقه) فاصله بین موتور و ژنراتور
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گیـر روی   این امر در اثر وزن زیاد دستگاه ضربه. آید لنگ معموالً درمورد یاتاقان اول و آخر بوجود می          حداکثر انحراف بازوهای میل   
 و ایـن امـر      بودهها    غالباً انحراف در این دو محل بیش از سایر یاتاقان         . افتد  لنگر در روی یاتاقان آخر اتفاق می      یاتاقان اول و وزن چرخ      

 .های مزبور خواهد بود لنگ، که دراثر فشار زیاد در روی یاتاقان نه به دلیل نامیزان بودن میل
لنـگ از حـدمجاز       رصورتیکه میزان انحـراف بازوهـای میـل       د. لنگ باید توسط سازنده ارائه شود       میزان انحراف مجاز بازوهای میل    

 .بیشتر باشد باید فوراً نسبت به اصالح آن اقدام شود و موتور قبل از اصالح نباید به کار ادامه دهد

 پیستون و بوش آن تمیزکردن و بازدید -2-6-3
ر بایـد بـا ابـزار مناسـب جهـت بلنـدکردن            ایـن کـا   . شـود  پیستون تمیز    ، ساعت کار موتور   6000گردد حداکثر پس از       پیشنهاد می 

 نمای کلـی یـک      7-2 شکل   .ها انجام شود    کردن اجزاء سرسیلندرها و پیستون      ها و ابزار دستی مناسب جهت پیاده        سرسیلندر و پیستون  
 .دهد پیستون نمونه را نشان می
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 لوله تخلیه. 8      پیستون . 1
 ته پیستوندس. 9     صفحه درپوش. 2
 مهره. 10     رینگ مسدودکننده. 3
 صفحه تراکم. 11     رینگ روغن. 4
 بدنه یاتاقان. 12    بوش میله اتصال پیستون. 5
 پوسته یاتاقان. 13     میله اتصال پیستون. 6
 پیچ. 14     رینگ روغن. 7

 نمای کلی یک پیستون نمونه: 7-2شکل 

 
ها را مطابق دسـتورالعمل سـازنده خـارج            پیستون  سپس باید  .داده شود و در محل مناسبی قرار      شده  برداشته  باید ابتدا   سرسیلندرها  

. نمـود تمیـز   ر روی بوش سیلندر جمع شـده        هایی را که در انتهای مسیر حرکت پیستون د          دودهباید   ،کردن پیستون   از خارج قبل  . نمود
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. شده و سـپس تمیـز گردنـد       بازدید  باید  های سوپاپ     گیت. نمودتمیز  ید  نیز با شده در زیر سرسیلندر و اطراف سوپاپها را           های جمع   دوده
درصورتی که آزادی حرکت میل سوپاپ در داخل گیت سوپاپ بیش از اندازه داده شده توسط سازنده باشد باید گیت سوپاپ را عـوض              

 از یک قطعه رینگ     توان  ای این کار می   بر. گرددو کربن جمع شده در داخل شیارهای پیستون تمیز          شده  ها از پیستون جدا     رینگ. نمود
یک . سوراخهای عبور روغن از داخل شیارها نیز باید تمیز شوند. نمودشکسته که توسط سوهان با زاویه مناسبی تیز شده باشد استفاده          
 .روش برای انجام این کار عبوردادن مته مناسب از داخل آنهاست

ها از داخل سیلندر،      کردن پیستون   قبل از خارج  . میز و میزان ساییدگی آنها کنترل شود      ها باید بوش سیلندرها نیز ت       بر پیستون    عالوه
بـوش  توان  میها  کردن پیستون پس از خارج. نموددر انتهای باالی حرکت پیستون تمیز     باید  رسوبات کربن در روی بوش سیلندرها را        

تا دیوارۀ داخلی بـوش سـیلندر خراشـیده و           آید   دقت الزم بعمل  باید   .کردو یا پس از خارج کردن از داخل سیلندر تمیز           سیلندر را درجا    
های برنجی  شود که از یک کاردک برنزی و یا با تیغه شدن سطح داخلی بوش سیلندر توصیه می جهت جلوگیری از خراب. شودنزخمی 

 .شوداستفاده 
. گـردد تا میزان سـاییدگی آن مشـخص        فته شده   گراندازه  باید  ، قطر بوش    شدپس از آنکه رسوبات کربن از بوش سیلندر برطرف          

بندی  ای داخلی و یا درجه قطرسنج که مطابق با اندازه بوش میزان           توان از میکرومتر لوله     گیری قطر داخلی بوش سیلندر می       برای اندازه 
در از حداکثر مجاز بیشـتر      درصورتی که ساییدگی بوش سیلن    . شود  حداکثر ساییدگی مجاز توسط سازنده داده می      . شود، استفاده نمود    می

 :بردباشد یکی از دو طریقه زیر را باید جهت اصالح آن بکار 
 .شوندبوش سیلندر و رینگهای پیستون با قطعات نو عوض  -
 .با قطر بیش از استاندارد بکار رود و رینگهای جدید تراشیده شدهبوش سیلندر برای پیستون با قطر بیش از مقدار استاندارد  -

 تعمیرات سایر -2-6-4
 .ای مطابق با دستورالعمل سازنده بر روی واحد دیزل انجام گردد بر موارد شرح داده شده تعمیرات زیر باید بصورت دوره عالوه

 )درصورت وجود (کنترل و سرویس زغال، کموتاتور و کلکتور ژنراتور و دیودهای مربوطه -
 بازدید از داخل کارتر -

 فیلرگذاری سوپاپها -

 ر انژکتورتست، تنظیم و تعمی -

 های کاهش سرعت کاری دنده سرویس و روغن -

 های ثابت و متحرک و رینگهای روغنی و گریسی  گذاری یاتاقانر لقی و فیلبازبینی -

 های دود و هوا بندی سوپاپ آب -

 تعویض واشرهای الزم و کاسه نمدهای مربوطه -

 کاری گاورنر سرویس و روغن -

 سرویس دستگاه شارژ باتری و کنترل اتصاالت -
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  آزمونها-2-7

 .های زیر باید در حین تعمیرات اساسی دیزل ژنراتور بر روی آن انجام گردد آزمون
 آزمون اینترالکها -
 آزمون مدارات، آالرمها، فرامین حفاظتی ژنراتور و دیزل -

 های حفاظتی و فرامین آنها آزمون رله -

  و مدارات مربوطهDC و ACآزمون کلیدهای برق  -

 تی و اتوماتیکآزمون استارت و توقف دس -

 . تهیه و جهت ثبت نتایج آزمون مورد استفاده قرار گیرد3-2گردد جدولی مشابه جدول  پیشنهاد می
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  فرم مربوط به آزمون دیزل ژنراتور:3-2جدول 
 :کارخانه سازنده   :نام پست

 :برداری سال بهره   :شماره سریال  :مدل دیزل ژنراتور
 

 مالحظات ناقص کامل آزمایش ردیف
    آالرمها و فرامین حفاظتی ژنراتور و دیزلها،  رلهمدارات،  1
     و مدارات مربوطهDC و ACکلیدهای برق  2
     و توقف دستیاندازی راه 3
     و توقف اتوماتیکاندازی راه 4
    مدار اینترالک الکتریکی 5
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 یابی  عیب-2-8
 .کند ها را بیان میجدول زیر موارد احتمالی بروز اشکال و نحوه رفع آن

  اشکاالت احتمالی دیزل و طریق رفع آنها:4-2جدول 

 طریقه رفع اشکال علت بروز اشکال نوع اشکال
ع بوسیله  کیلوگرم بر سانتیمترمرب30مخزن هوا را تا فشار  .اندازی خیلی کم است فشار هوای راه

 .کمپرسور هوا یا گاز کربنیک پر نمائید
پرکردن مخزن هوا بوسیله اکسیژن یا هیدروژن خطر انفجار 

 .دارد و بهرصورتی ممنوع است
بندی  دار آب انداز چسبیده است، محل نصب یا واشر لبه سوپاپ راه

 .بندی نیست این سوپاپ آب
 چسبندگی سوپاپ را برطرف کنید، محل نصب سوپاپ را

 .بندی را بازدید نمائید دار آب بندی کنید، واشر لبه آب
 .ها را بیرون آورده و چسبندگی آنرا برطرف کنید این سوپاپ .کننده هوا چسبیده است های نوع کشوئی مربوط به توزیع سوپاپ

های نوع کشوئی مربوط به  سوراخ ورودی هوا در بوشهای سوپاپ
 .کننده هوا مسدودشده است توزیع

 .ها را تمیزکنید ین سوراخا

صافی موجود در پیچ اتصال هوای ورودی مستقر در روی 
 .کننده هوا خیلی کثیف شده است توزیع

 .این صافی را تمیز نمائید

گیرد   شود یا دور نمی      موتور روشن نمی   -1
 .یا تغییرات دور خیلی زیاد دارد

های هوا و دود چسبیده است و یا مقدار بازی آنها تنظیم  سوپاپ
 .باشد نمی

آنها ها را کنترل کنید و مقدار بازی  سهولت حرکت این سوپاپ
 .را تنظیم نمائید

 .مخزن سوخت را پر نمائید .باشد مخزن سوخت خالی می
 .این شیر را باز کنید .شیر لوله سوخت موتور بسته است
 .ین فیلتر را تمیز نمائیدصافی ا .باشد صافی فیلتر سوخت خیلی کثیف می
 .سهولت حرکت شانه پمپ انژکتور را بوجود بیاورید .شانه پمپ انژکتورگیر کرده است
 .پمپ انژکتور را هواگیری کنید .در پمپ انژکتور هوا وجود دارد

 موتور بوسیله هوای فشرده دور -2
شود یا بعد از چند  گیرد اما روشن نمی می

 .گردد دور خاموش می

 پمپ انژکتور سوخت کافی را تحویل 1های به دالیل زیر پمپچه
های   سوپاپیوب است،های پمپ انژکتور مع پیستون: دهند نمی

فنر پیستون پمپچه پمپ انژکتور تحویل سوخت کثیف است، 
 .شکسته است

 

 .های معیوب را تعویض نمائید پمپچه

 
 
 
 
 

                                           
1 . Dozing pump 
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 طریقه رفع اشکال علت بروز اشکال نوع اشکال
 .پمپچه معیوب را تعویض کنید .پیستون پمپچه پمپ انژکتور در نقطه مرگ باال  چسبیده است

 . نژکتور تعویض نمائیداین سوپاپ یا پمپچه پمپ ا .سوپاپ تحویل سوخت معیوب شده یا نشت دارد
 .پمپ انژکتور را هواگیری کنید .در پمپ انژکتور هوا وجود دارد

با نبودن کوپلینگ پمپ انژکتور  شروع تزریق سوخت بعلت تنظیم
 .گیرد تاخیر صورت می

 .شروع تحویل سوخت را بطور صحیح تنظیم نمائید

وا و دود های ه بندی نبودن سوپاپ فشار تراکم سیلندرها بعلت آب
 .خیلی کم شده است

 .بندی کنید های هوا و دود را آب سوپاپ

 .واشر سرسیلندر را تعویض کنید .واشر سرسیلندر سوخته است
 .سوزن انژکتور را تعویض نمائید .بندی نیست نشیمن سوزن در بدنه سوزن انژکتور آب

کردن کالهک پیچی، سوزن انژکتور را در داخل  تبوسیله سف .سوزن انژکتور در داخل بدنه انژکتور سفت نشده است
 .بدنه انژکتور سفت نمائید

شدن فنر انژکتور، فشار  بعلت عدم تنظیم فشار انژکتور یا شکسته
 .انژکتور خیلی کم است

شده  فشار انژکتور را بمقدار تعیین شده تنظیم کنید، فنر شکسته
 . را تعویض کنید

سدودشدن سوراخهای آن عمل بعلت چسبیدن سوزن انژکتور یا م
 .شود پودرکردن بدرستی انجام نمی

 .سوزن انژکتور را تعویض نمائید

 .بندی کنید ها را آب این سوپاپ .بندی نیست های هوا و دود آب سوپاپ
خلوط گازوئیل و روغن موتور را با نسبت مساوی با یکدیگر م )گیردارند(شوند  های هوا و دود به آهستگی بسته می سوپاپ

ها را با این مخلوط روغنکاری نمائید و  کرده و ساقه سوپاپ
ها را بوسیله ابزار مخصوص مرتباً باز و بسته کنید تا  سوپاپ

ها بسهولت حرکت کنند و در اثر فشار فنر بسرعت  اینکه سوپاپ
 .بسته شوند

کنـد و      موتور قدرت کمـی تولیـد مـی        -3
درجه حرارت یک یا چنـد سـیلندر بمقـدار      

قیـه سـیلندرها    ای کمتـر از ب      قابل مالحظه 
که وضعیت شانه پمپ     این باوجود. باشد  می

انژکتور تغییر نکرده اسـت و دود اگزوزهـا         
ــازکردن شــیرهای (رنــگ اســت  بــی ــا ب ب

در این شرایط   ) شود  اندیکاتور مشخص می  
کننـد، در شـرایطی       تمام سیلندرها دود می   

که انژکتورها معیوب نباشـند و سـوپاپهای        
انـد و   بیدهبندی بوده و نچسـ  هوا و دود آب   

ها سائیده    های پیستون   ها یا رینگ    پیستون
اند و بوشهای سـیلندرها       نشده یا نچسبیده  
 .اند هم سائیده نشده

 .فیلتر هوا را تمیز کنید .فیلتر هوا کثیف است
 .انژکتور را آزمایش کنید .وب استانژکتور معی

بوش شاتون بدلیل نرسیدن روغن کافی یا مسدودشدن سوراخ 
 .عبور روغن، خیلی داغ شده است

 .فوراً موتور را خاموش کنید
 .فشار روغن را اضافه نمائید

 .سوراخ عبور روغن را تمیز کنید

 .زند  موتور ضربه می-4
بودن انژکتـور یـا پودرنشـدن         ت معیوب بعل

صــحیح ســوخت، صــدای انجــام احتــراق 
رسـد    بصورت صدای ضربه به گـوش مـی       

که با قطع عمل احتراق ایـن صـدا نیـز از            
اگـر ضـربه ناگهـانی بوجـود        . رود  بین می 

آمده باشد و با قطع عمل احتراق هنوز هم         
زنـد، پیسـتون خیلـی داغ         موتور ضربه می  

 .شده است

موتور را خاموش . کننده را بازدید کنید تگاههای آب خنکدس .بعلت کمبود آب، درجه حرارت آب موتور خیلی زیاد شده است
 .نمائید
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 طریقه رفع اشکال علت بروز اشکال نوع اشکال

 عمــل احتــراق بطــور صــحیح انجــام -5
شـود و در دور نـامی، در مقایسـه بـا              نمی

مقادیر ذکرشده در بـرگ آزمـایش موتـور         
ــیلندرهای    ــای س ــرارت اگزوزه ــه ح درج

شـده و فشـار هـوای       مختلف نسبتاً بیشتر    
 بـار کمتـر     2/0 تـا    1/0توربوشارژر بمقدار   

شده است در حالیکه دور موتور و وضعیت        
قرارگرفتن شانه پمپ انژکتور تغییر نکـرده       

 .است

قسمت کمپرسور توربوشارژر بعلت وجود کثافات و گردوخاک 
 .مسدود شده است

ژر باتوجه به دستورالعمل سازنده توربوشارژر، کمپرسور توربوشار
 .را پیاده کرده و آنرا تمیز نمائید

 در مقایسه با مقادیر ذکرشده در بـرگ         -6
های اگزوز    آزمایش موتورها، درجه حرارت   

تمام سیلندرها بطور یکسان افزایش یافته      
 بـار   1/0و فشار هوای توربوشارژر بمقـدار       

کــم شــده اســت درحالیکــه دور موتــور و 
تـور  کوضعیت قرارگـرفتن شـانه پمـپ انژ       

 .یر نکرده استتغی

هنگامیکه فیلتر تمیز باشد، فشار . فیلتر هوا خیلی کثیف شده است
یابد و حداکثر   بار افزایش می03/0 تا 02/0هوای توربوشارژر 

افزایش آن هنگامی است که فیلتر تعویض شده است و موتور زیر 
 .بار کامل قراردارد

ئیل بمدت موتور را خاموش کنید و دو نیمه فیلتر هوا را در گازو
 ساعت قراردهید و آنرا بوسیله برس تمیز نمائید و این فیلتر 24

را با جریان هوا از داخل به طرف بیرون خشک نمائید و یا آنرا 
 .چند ساعتی بحال خود بگذارید تا خشک شود

های اگـزوز     درجه حرارت  در دور نامی،     -7
سیلندرهای مختلف نسبتاً بیشـتر از مقـدار        

باشد و    زمایش موتور می  ذکرشده در برگ آ   
درحالیکه وضعیت شانه پمپ انژکتور تغییر      
نکرده است و فشار هوای توربوشارژر نیـز        

باشد یـا مختصـری کـم شـده           یکسان می 
کـه بوسـیله    (کنند    است، سیلندرها دود می   

 ).شود اندیکاتور مشخص می بازکردن شیر
 

نژکتور اند و یا فشار ا های انژکتورهای این سیلندرها معیوب سوزن
 .خیلی کم است

اگر با اجرای . فشار انژکتور را بمقدار تعیین شده تنظیم نمائید
اینکار عمل پودرشدن سوخت مطلوب نبود، سوزن انژکتور را 

 .تعویض کنید
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 طریقه رفع اشکال علت بروز اشکال نوع اشکال

ــادیر   -8 ــا مق ــه ب ــامی، درمقایس  در دورن
ه ذکرشده در برگ آزمـایش موتـور، درجـ        

هـای اگزوزهــای تمـام ســیلندرها    حـرارت 
بطور یکسان افزایش یافته اسـت و فشـار         
هوای توربوشارژر تغییر نکـرده یـا بیشـتر         

 .شده است

باشد چون کوپلینگ پمپ  شروع تزریق سوخت خیلی دیر می
 .انژکتور بطور صحیح تنظیم نشده است

 .شروع تزریق سوخت را بطور صحیح تنظیم نمائید

ی، فشار روغن بعد از فیلتـر         دردور نام   -9
از مقدار تعیین شـده کمتـر شـده اسـت و            
فشار روغن قبل از فیلتر افـزایش یافتـه و          

 . بار رسیده است6 الی 5بمقدار 

ای را حرکت دهید، درصورت  دسته فیلتر روغن صفحه .فیلتر روغن کثیف است
نشدن اشکال دو صافی قابل تعویض فیلتر روغن را تعویض  رفع

 .نمائید

ــور از  -10  فشــار روغــن در دور کــم موت
 . بار کمتر شده استحداقل مقدار مجاز 

 روغن خیلی کم کوزیتهیسو. سوپاپ تنظیم فشار روغن نشت دارد
 .است

را ) سوپاپ کنترل فشار روغن(سوپاپ تنظیم فشار روغن 
 . تعیین شده بکار ببریدSAEکنترل کنید روغن با درجه 

ــور م-11 .گیر شانه پمپ انژکتور را رفع کنید .شانه پمپ انژکتور گیر دارد ــار کــم، دور موت ختصــری  در ب
های پمپ انژکتور چسبیده  های پمپچه یک یا چند عدد از پیستون .یابد افزایش می

 .است
 پمپ  چسبندگی پیستون مربوطه را برطرف کرده و یا پمپچه

 .انژکتور را تعویض نمایید
از حـد   دور موتور رو به افزایش بیش        -12 .های شانه پمپ انژکتور را برطرف کنید گیر مفصل .های شانه پمپ انژکتور گیر دارد مفصل

در این حالت فوراً موتور را خاموش       . (است
درصـورت نیـاز مسـیر لولـه تغذیـه          . کنید

 )سوخت موتور را ببندید

دیگری بکار گیر شانه پمپ انژکتور را برطرف کنید، سوخت  .شانه پمپ انژکتور گیر کرده است
 .ببرید

مخزن سوخت خالی شده است، فیلتر سوخت خیلی کثیف 
 .باشد، لوله مکش سوخت نشت دارد می

مخزن سوخت را پر نمائید، فیلتر سوخت را تمیز کنید، نشت 
 .لوله مکش سوخت را برطرف نمائید

 . موتور خاموش شده است-13

ل کنید همچنین کنترل کنید که رسانی را کنتر پمپ سوخت .رسانی معیوب است پمپ سوخت
 .سوپاپهای آن نشت نداشته باشد

و شـود      موتور ناگهـان خـاموش مـی       -14
 .آورد صدای ضربه شدیدی را بوجود می

 .پیستون را پیاده کرده و علت بروز اشکال را پیدا کنید .پیستون چسبیده است
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 طریقه رفع اشکال علت بروز اشکال نوع اشکال

جود در موتور آب وارد  روغن موبه -15
شده است، رنگ روغن داخل موتور 

شده و حجم آن نسبت به حجم  خاکستری
 .قبلی افزایش یافته است

بندی  بوش سیلندر را بیرون آورده و واشرهای الستیکی آب .بندی نیست انتهای بوش سیلندر در بدنه سیلندر آب
 .بوش سیلندر را تعویض نمائید

 درجه 85ر از  درجه حرارت آب موتو-16
 .سانتیگراد بیشتر شده است

باشد، پمپ  ترموستات چسبیده است، فیلتر آب خام خیلی کثیف می
آب خام خیلی فرسوده شده است، شیر آب خام بسته است، سطح 

 .کننده موتور خیلی پائین آمده است آب خنک

 فیلتر آب خام را تمیز .چسبندگی ترموستات را برطرف نمائید
هید تا موتور سرد شود سپس شیر آب خام را باز اجازه د. کنید

 .کننده اضافه نمائید کنید و در صورت لزوم آب خنک
کنندۀ موتور   درجه حرارت آب خنک-17

 .رسد شده نمی به مقدار تعیین
بندی کنید یا ترموستات را  ترموستات را تمیز کرده و آنرا آب . شده است ترموستات نشت دارد یا معیوب

 .ئیدتعویض نما
کنندۀ  که به سیستم خنکنیا وجود  با-18

موتور آب اضافه نشده است سطح آب 
 .موتور باال آمده است

های داخل  بندی مبدل حرارتی معیوب شده یا لوله واشرهای آب
 .مبدل حرارتی شکسته است

مبدل . بندی مبدل حرارتی را تعویض کنید واشرهای آب
 .حرارتی را کنترل نمائید
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 این نشریه 

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی     «با عنوان   
ــا، ــال  پســت ه ــع و انتق  – خطــوط فــوق توزی

دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست ها ی فشار  
 . جلـد دوم از مجموعـه دو جلـدی اسـت          » قوی

در این مجلد مباحث مربوط به دیزل ژنراتورهـا         
می، کلیات و تعـاریف، مشخصـات نـا       : شامل

معیارهای انتخاب، و دستورالعمل های نصب،      
ــرات   ــرداری و تعمیــ ــره بــ ــدازی، بهــ  راه انــ

       .دستگاه های مزبور ارائه شده است

 
 




