
ساعات آموزش

جمع عملی نظری
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براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

1- انواع منابع برق اضطراری را نام ببريد.
2- برای تأمین برق اضطراري سیستم هاي ايمني وحفاظتي، از چه نوع باتری هايی استفاده می شود؟

3- دلیل استفاده از يو پی اس چیست؟
4- انواع يو پی اس را از نظر عملکرد نام ببريد.

5- چند مورد از امکانات حفاظتی يو پی اس ها را نام ببريد.
6- چند مثال از موارد مصرف يو پی اس را بیان کنید.

7- برخی از قابلیت های ويژه ای را که ممکن است يوپی اس ها داشته باشند بیان کنید. 
8- قسمت های اصلی يک ديزل ژنراتور را نام ببريد.

9- قسمت های مختلف يک مولد قابل حمل را نام ببريد.

هدف های رفتاری
پس از پايان آموزش اين فصل هنرجو بايد بتواند:

1- لزوم استفاده از منابع برق اضطراری را شرح دهد.
2- انواع منابع برق اضطراری را نام ببرد.

3- دستگاه های مورد استفاده در انواع منابع برق اضطراری را شناسايی کند.
4- انواع يو پی اس ها وامکانات آن هارا شناسايی کند .

5- دستگاه يو پی اس را راه اندازی کند.
6- انواع مولدهای برق و مورد مصرف هر کدام را شناسايی کند.

7- يک مولد برق با موتور بنزينی يا گازسوز را راه اندازی کند.
8-مورد استفادة ديزل ژنراتورها را شرح دهد.

9-قسمت های مختلف يک ديزل ژنراتور را نام ببرد.
10-نحوة سیم کشی کلید تعويض دو طرفه را تشريح کند.

11-نقشة مدار تعويض تغذية اتوماتیک را تشريح کند.

هدف کلی 

 آشنایی با سیستم های برق اضطراری وایمنی  و توانایی نصب و راه اندازی آن ها  
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مقدمه:
برخي ازسيستم هاي حســاس ومهم در منازل و اماكن 
عمومي يا در ادارات و كارخانجات، بايد هنگام قطع برق 
شــهر به كار خود ادامه دهند. برخی از مشــکالتی كه 
هنگام قطع برق در ساختمان به وجود می آيد، به شرح 

زيرند:
1- ازكارافتادن آسانسورها؛  

2- ازكار افتادن درهای اتوماتيک؛
3- ازكار افتادن سيســتم گرمايش و سرمايش وتهوية 

مطبوع؛
4- ازكار افتادن پمپ های تأمين فشــار آب وپمپ های 

آتش نشانی؛
5- نبودن روشنايی. 

با توجه به موارد باال، متوجه ضرورت چاره انديشی برای 
مواقع قطعی برق می شــويم. بنابراين بايد منابعی برای 
تأميــن برق در زمان نبودن برق شــبکه در نظر گرفته 
شود. در اين فصل به بررسی اين منابع خواهيم پرداخت.

5-منابع تغذیة اضطراری 
منابــع تغذيه اي كه وظيفــه تأمين بــرق را در هنگام 
قطع برق شــبکه به عهده دارند، منابع تغذية اضطراري 
ناميده مي شوند.اين منابع بسته به سيستم مورد تغذيه 
خصوصيات متفاوتي دارند.برخي از منابع برق اضطراري 
كه از باتري براي توليد انرژي الکتريکي استفاده مي كنند 
فقط قادرند براي مدت محدودي، بسته به مقدار مصرف 
سيستم مورد تغذيه، برق آن راتأمين نمايند. ولي برخي 
ديگر قادرند به مدت نا محدودي تا زمان وصل شــدن 
مجدد برق شهر برق اضطراري را تأمين كنند. اين گونه 
سيســتم ها داراي موتور مکانيکي وژنراتورند وتا زماني 
كه ســوخت موتور مکانيکي تأمين شود مي توانند برق 

اضطراري را تأمين نمايند.
خصوصيت ديگري كه منابع تغذية اضطراري را از يکديگر 
متمايز مي كند مدت زماني است كه طول مي كشد تا بعد 

از قطع برق شــبکة برق اضطراري وصل شود. برخي از 
اين سيستم ها قادرند بدون تأخير بعد از قطع برق شهر 
در عرض چند ميلي ثانيه برق اضطراري را وصل نمايند. 
اين گونه منابع تغذية اضطراري، كه معموالً انرژي خود را 
از باتري تأمين مي كنند، در مکان هايي مانند اتاق عمل، 
اتاق كامپيوتر ، سيســتم هاي نظامــي و غيرآن ها مورد 

استفاده قرار مي گيرند.
در مقابل سيســتم هايي كه از موتــور مکانيکي و مولد 
براي توليــد برق اضطراري اســتفاده مي كنند، به دليل 
اينکه موتــور مکانيکي براي راه انــدازي نيازمند زمان 
اســت، وصل برق اضطراري با تأخير صورت می گيرد.لذا 
با توجه به خصوصيات و نياز محل مورد اســتفاده، يکي 
از اين سيســتم ها يا تركيبي از هر دو نوع ممکن است 
اســتفاده قرار گيرد. در ادامه، انواع منابع برق اضطراري 
مورد استفاده در سيســتم های مختلف را مورد بررسی 

قرار می دهيم :

1-5-برق اضطراري سيستم هاي 
ايمني وحفاظتي

در سيستم هاي ايمني وحفاظتي نظير سيستم اعالم حريق ، 
سيســتم  دوربين مدار بسته ، سيستم اعالم سرقت برق 
اضطراري جزو ضروريات سيســتم و تأمين برق سيستم 
در مواقع قطعی برق بســيار مهم است.در اين سيستم ها 
از باتری خشــک به صورت منبــع تأمين برق اضطراری 
استفاده می شود. معموالً ولتاژ تغذية اين سيستم ها ولتاژ 
12و 24 ولت dc اســت لذا از يــک يا دو عدد باتری كه 
در تابلوي اصلي جاســازی می شود استفاده می كنند.اين 
باتري ها به مدار الکترونيکــي تابلو وصل مي گردند و در 
زمان وجود برق شــهر توسط سيستم شــارژ وآماده نگه 
داشته مي شوند وهنگام قطع برق شبکه بدون تأخير وارد 
مدار شده وبرق اضطراري سيســتم را تأمين مي نمايند. 
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مدت زمان تأمين بــرق اضطراري به ظرفيت باتري ها و 
مصرف سيستم بستگي دارد.مشخصات باتري مورد نياز 
معموالً در دفترچة راهنماي دستگاه ذكر مي گردد. عمر 
باتری بعد از  مدت زمان معينی كه بســتگی به كيفيت 
آن دارد به پايان می رســد )معموالً بين 2 الی 5 سال(. 
برخي از انواع باتري هاي مورد استفاده در اين سيستم ها 

را در شکل 1-5 مشاهده مي نماييد.

شکل 1-5  باتريهای خشک

2-5-برق اضطراري بدون وقفة کوتاه 
مدت)یو پی اس(

برای تأمين پيوســته انرژی برق، مصرف كننده هايی كه 
جزو تجهيزات حياتی مجموعه های رايانه ای، مخابراتی، 
آزمايشــگاهی و بيمارســتانی هســتند و به قطع برق 
شــبکه و اختالالت برق در شبکه حســاس اند، نياز به 
تجهيزات برق اضطراری بــدون وقفه نياز دارند تا ولتاژ 
و فركانس ثابــت و قابل اطمينان را تأمين نمايند. برای 
مثال وجود كوچک ترين اغتشــاش در برق شهر، موجب 
خاموش و روشن شدن مجدد رايانه می  گردد. لذا با اين 
عمل، اطالعاتــی كه در حافظة سيســتم وجود دارداز 
بين می رود. در مورد ســاير سيستم های حساس، نظير 
دستگاه های مخابراتی و شبکه های اطالعاتی نيز با قطع 
يا تغيير ولتاژ منبع تغذيه، هماهنگی بخش های مختلف 
دســتگاه به  هم خورد و بر اثر قطع و وصل های متوالی، 
عالوه بر صدماتی كه به قطعات دســتگاه وارد می شود، 

عملکرد كل سيستم با اختالل مواجه می گردد. 
با توجه به موارد فوق، نياز به وجود دستگاهی كه بتواند 

جای گزين مناســبی برای برق شهر در مواقع اضطراری 
گرديده و با حــذف اختالالت شــبکه ، تغذيه مدارات 
حساس را بر عهده شود، نمايان می شود. برای تأمين برق 
اضطراري اين گونه سيســتم ها از منابع تغذية اضطراري 

بدون تأخير يا يو پی اس1 استفاده مي گردد. 

1-2-5-طرز کار یو پی اس 
در  پشت دستگاه يو پی اس محلی برای  اتصال برقdc و 
محلی برای اتصال برق شهر وجود دارد. در صورت قطع  
برق شهر، برق dcكه توسط باتری تأمين می شود  توسط 
مدار الکترونيکی مبّدل برق مستقيم به متناوب، به ولتاژ 
220 ولــت تبديل مي گردد و در عرض چند ميلي ثانيه 
در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد. برخی يو پی اس ها 
داراي تنظيــم كنندة اتوماتيک ولتــاژ2 ند تا در هنگام 
وجود نوســان در برق شــبکه عمل تثبيت ولتاژ را نيز 
در محدودة مشخصي انجام دهند. مقدار محدودةتثبيت 
ولتــاژ معمــوالً  به صــورت درصد در مشــخصات فني 
يو پی اس ذكر مي گردد. هنگامي كه ولتاژ ورودي پايين 
است تنظيم كنندة اتوماتيک ولتاژ ، ولتاژ را باال مي برد و 
هنگامي كه ولتاژ ورودي باالست ولتاژ را پايين مي آورد. 
يو پی اس ها معموالً با ولتاژ 12،24،36و48 ولت مستقيم 
تغذيه مي شوند. برای مثال، براي ولتاژ 24 ولت دو باتري 
و براي 48 ولت 4 باطري 12 ولت با مشــخصات كاماًل 
يک سان را با هم سري و به يو پی اس وصل مي كنند. اين 
باتری ها در زمان وجود برق شهر توسط مدار شارژباتری 
داخل يو پی اس كاماًل شــارژ و آماده نگه داشته می شوند. 
باطري هــای يو پی اس های با توان كــم تا 1250 ولت 
آمپر در داخل دســتگاه قرار می گيرد ودر دستگاه های 
پر توان باتری ها را به طورجداگانــه در كابينت باتری3 
قــرار مي دهند.طرز كار يو پی اس ها را در شــکل5-2  

. می بينيد 

1 - Uninterruptable Power Systems(UPS)

2 - Automatic Voltage Regulation( AVR)

3- Battery Rack
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2-2-5-انواع یو پی اس ها
یو پــی اس ها را می توان از نظر نحــوة عملکرد داخلی و 
مورد مصرف، تقسیم بندی کرد که در زیر به آن ها اشاره 

می شود:  

نظــر عملکرد  از  یو پی اس  انــواع   -5-2-2 -1
داخلی

: (Off-Line)الف) یو پی اس آف- الین
  در ایــن نوع یو پی اس مصرف کننــده در حالت عادی 
از برق شــهر اســتفاده می کند و به محــض قطع برق، 
یو پی اس وارد مدار می شود و برق باتری را به برق مورد 
مصرف دســتگاه های مصرف کننده تبدیل و در خروجی 

ارائه می کند.
 (Line Interactive)ب)یوپی اس الین اینتراکتیو 

ایــن نوع یو پــی اس در حالت وجود برق شــهر، جهت 
تثبیــت ولتــاژ خروجی بــرای مصرف کننــده از یک 
ترانســفورماتور برای افزایش و کاهش ولتاژ اســتفاده 
می نمایدو هنگام قطع برق شهر بدون وقفه  برق مطلوب 
 و مورد نیاز مصرف کننده را از باتری ها تأمین می نماید.

 (On-Line)آن-الین ج)یوپی اس 
در این گونه یو پی اس ها که از کیفیت و حساسیت باالیی 
برخوردارند پس از تصحیح ولتاژ ورودی و پاک ســازی 
ورودی از انواع نویز و احیاناً تصحیح سطح ولتاژ ورودی،  
برق ثابت و فیلتر شده در خروجی در اختیار دستگاه های 
مصرف کننده قرار داده می شود و مداری  مجهز به یک 

پردازندة حســاس دائماً ولتاژ و جریان ورودی را کنترل 
می کند. این یو پی اس ها جهت دســتگاه های فوق العاده 

حساس آزمایشگاهی، نظامی و...مورد قرار می گیرند.

 2-2-2-5-انواع یو پی اس از نظر کاربرد
الف)یو پی اس های خانگی

 بیشــتر برای تأمین روشــنایی مکان های کوچک در 
مواقــع قطع برق به کار می رونــد. تصویر دو نوع از این 

یو پی اس  ها را در شکل 3-5 می بینید.

شکل 5-3
ب)یو پی اس های اداری و صنعتی

 برای مصارف بزرگتر از یو پی اس های با توان های باالتر 
اســتفاده می شــود که می توانند تعداد زیادی رایانه یا 
دستگاه های دیگر را به طور همزمان تغذیه کنند. شکل 

4-5 دو نمونه از این نوع دستگاه ها را نشان می دهد.

شکل 5-4

UPS

باطري

برق شهررايانه يو پي اس

شکل5-2
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3-2-5- امکانات روی یو پی اس ها:
برای نمونه با توجه به شکل 5-5 به بررسی قسمت جلو 
و نش��انگرهای يک يو پی اس که مواردی از امکانات ذکر 

شده رادر باال دارد، می پردازيم :

1.نشانگر اضافه بار
2.نشانگر مقدار باردر خروجی

3.نشانگر مقدار شارژ باتري
4.نشانگر استفاده از برق باتري

5.نشانگر تعويض باتري
6.نشانگر جبران کمبود ولتاژ در شبکه

7.استفاده از برق شبکه
8.نشانگر تقلیل اضافه ولتاژ شبکه

9.کلید روشن و تست
10.کلید خاموش 

قسمت هاي مختلف پشت دو نوع يو پی اس و مشخصات 
فني آن )درج ش��ده در کاتالوگ( در ش��کل 6-5 نشان 

داده شده است. شکل 5-5

شکل 5-6
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4-2-5- نحوة انتخاب یو پی اس مناسب:
ت��وان خروج��ی يو پی اس، يک��ی از معیار ه��ای انتخاب 
دس��تگاه مناسب اس��ت. معموالًيو پی اس هادر توان هاي 
متفاوت��ي نظی��ر 250 -700 -1000 -3000-1250- 
5000-10000ول��ت آمپر س��اخته مي ش��وند. بايد بعد 
از محاس��بة توان مصرفی دس��تگاه ها و با توجه به تعداد 
مص��رف کننده ها ي��ي که بايد تغذيه ش��وند، يو پی اس با 
توان مناسب را انتخاب نمود. البته مدت زمان پشتیبانی 
تغذيه دس��تگاه ها به ظرفیت باتری ها بستگی دارد. اين 
زمان می تواند از چند دقیقه تا چند س��اعت باش��دوهر 
چه ظرفیت باتري ها بیش��تر باش��د م��دت طوالني تري 
مي توان دستگاه ها را تغذيه کرد. برای تعیین باتری های 
الزم وم��دت زمان تغذي��ة اضطراری از اطالع��ات ارائه 
شده توسط سازندة دس��تگاه می توان استفاده نمود. در 
توان ه��ای پايین )تاحدود 1250 ول��ت آمپر( باتری در 
داخل يو پی اس قرار می گیرد ولی برای توان های باالتر از 
باتری خارجی استفاده می گردد. يکی ديگر از معیارهای 
انتخاب يوپی اس حساسیت دستگاه های مصرف کننده به 
تغییرات ولتاژ برق شهر است. برای دستگاه های حساس 
بايد از يو پ��ی اس های با امکانات تصحیح و تثبیت ولتاژ 

استفاده نمود.
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

هدف: تغذیه یک رایانه از طریق یک دستگاه یو پی اس با توان خروجی 1250ولت آمپراست، به طوری که با قطع برق 
ورودی یو پی اس ، رایانه به کار خود ادامه دهد.

تجهیزات مورد نیاز

تعداد/مقدارتصویرتجهیزات

یو پی اس  1250  ولت 
آمپربا باتری داخلی

یک دستگاه

یک دستگاهرایانه                              

3 مترکابل 1/5×2

یک سری کاملابزار سیم کشی 

مراحل اجرای کار
1- ســیم های برق رایانه را به پریز هــای خروجی یو پی اس 

وصل نمایید.
2- برق ورودی یو پی اس را وصل و آن را روشن کنید.

3- رایانه را روشــن نمایید و بعدازاجــرای  ویندوز در برنامة 
word  اطالعاتی را تایپ نمایید ولی آن را ذخیره نکنید. 

4- برق شهر را قطع نمایید .در صورت عملکرد صحیح یو پی اس 
رایانه نباید خاموش شود و اطالعات تایپ شده نیز نباید پاک شود.
5-گزارشــی از مراحل انجام کار و نحــوة راه اندازی یو پی اس 

تهیه کنید. 

شکل5-7

2کار عملی شماره1:  راه اندازی یک دستگاه رایانه با یو پی اس
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در ش��کل8-5 رايان��ه و يوپی اس متص��ل به آن را 
می بینی��د.

شکل5-8  

3-5- برق اضطراري طوالنی مدت 
براي منازل واماكن بزرگ

در منازل و در مکان هاي عمومي مانند فروشگاه ها، هتل ها، 
بیمارستان ها يا در قسمت هايي از ادارات وکارخانجات که 
در صورت قطع برق شهر به برق اضطراري طوالنی مدت 
نیاز اس��ت، به دلیل باال بودن مدت زمان و مقدار مصرف 
نمي توان از يو پی اس اس��تفاده ک��رد. در اين گونه موارد 
بايد توسط يک مولد، برق اضطراري را تأمین کنیم.براي 
به گردش درآوردن اين مولده��ا از موتورهاي مکانیکي 
استفاده مي ش��ود.هرچه توان الکتريکي خروجي بیشتر 
باش��د بايد موتور مکانیکي نیز قدرت بیش��تري داش��ته 
باش��د.در زير به انواع مختلف اين مولدها از نظر قدرت و 

مورد مصرف اشاره می شود.

1-3-5-مولدهای کوچ�ک قابل حمل1: اين نوع 
مولدها بیش��تر برای روش��نايی اضط��راری در فضاهاي 
کوچک يا مکان هايی که فاقد برق شبکه اند مورداستفاده 
قرار می گیرند. برای تأمین حرکت مولد ازموتورمکانیکي 
کوچک يک يادو سیلندر بنزين سوز يا گاز سوز استفاده 
مي کنن��د. در ش��کل 9-5 دو ن��وع از آن ه��ا را با قدرت 

خروجی 1100 و2000 ولت آمپر مشاهده می کنید.

شکل5-9

ق�درت  ب�ا  حم�ل  قاب�ل  2-3-5-مولده�ای 
متوسط(مینی ژنراتور)

اي��ن مولدها نیز معموالً در مح��دودة توان های خروجی 
2الی 10 کیلو ولت آمپرس��اخته می شوند و برای تأمین 
برق اضط��راری مکان های کوچک مانند مغازه ها و دفاتر 
کار و روش��نايی منازل مورد استفاده قرار می گیرند. در 
ش��کل 10-5 انواع بنزين س��وز و يک نوع گاز سوز اين 

مولدها را مشاهده می کنید.

الف( انواع بنزين سوز  

ب(نوع گاز سوز
شکل 5-10

برای آشنايی بیش��تر،  قسمت های مختلف دو نوع مولد 
قابل حمل کوچک و مینی ژنراتور گازسوز در شکل 5-11 

و 12-5 آمده است.
1 - Portable
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مشخصات قسمت های مختلف مولد قابل حمل کوچک :
1.ساسات

2.نمایشگر کارکرد دستگاه
AC 3.راه اندازي مجدد
4.خروجي برق متناوب

DC 5.راه اندازي مجدد
6.ژنراتور

7.دریچة پرکن روغن
8.دریچة تخلیه روغن

9.موتور
10.استارت دستي

11.کاور استارت دستي
12.دستگیرة حمل

13.اگزوز و صداخفه کن
14.شمع

15.شیلنگ میکسر
16.میکسر

17.فیلتر هوا
18.محل اتصال شیلنگ گاز شهري یا کپسول

 مشخصات قسمت های مختلف مینی ژنراتور :
1.ساسات
2.ولت متر

3.کلید قطع و وصل بار
4.. خروجي برق تولیدی ژنراتور

5.اتصال زمین
6.محل اتصال شیلنگ گاز شهري یا کپسول

7.ژنراتور
8.دریچة پرکردن روغن

9.موتور
10.دریچة تخلیه روغن

11.کلید سوخت رساني به موتور
12.کاور دستگاه

13.شمع
14.شیلنگ
15.میکسر

16.استارت دستي
17.کاور موتور

18.اسکلت دستگاه
19.فیلتر هوا

20. اگزوز و صدا خفه کن

شکل 11-5 مولد قابل حمل کوچک

شکل 12-5 میني ژنراتور



سیستم های برق اضطراري و ايمني  

126

در بهره برداری از ایــن مولدها باید موارد زیر را رعایت 
نمود:

1.حداقــل فاصلة مجاز دســتگاه از دیوارها و تجهيزات 
مجاور یک متر است.

2. محل قرارگيري دســتگاه باید کامالً مسطح و در تراز 
کامل باشد.

3.هرگز نباید دســتگاه را در محيط بســته و شــرایط 
مرطوب به کار انداخت.

4.مراقب شــيلنگ گاز ورودي به دستگاه باشيد. هرگز 
نباید پيچ خورده یا له شده باشد.

5  .ازبرخورد شيلنگ با اجسام برنده و تيز اجتناب گردد.
6  .حداقــل فاصلة مجاز دســتگاه در حــال کار از مواد 
اشــتعال زا، همچون مواد نفتــي، بنزین و حتي چوب و 

کبریت، شش متر است.
7.همواره از سالمت بســت هاي شيلنگ گاز و سالمت 
بدنة شيلنگ در برابر صدمات احتمالي و وجود هرگونه 

نشت، اطمينان کامل حاصل نمایيد.
8. هرگز به بدنة اگزوز دستگاه در هنگام کار و بالفاصله 

بعد ازخاموش شدن دست نزنيد.
9. در هنگام تعميرات و ســرویس هاي دوره اي، شــير 

اصلي گاز را بسته نگه دارید.
10. توجه کنيد که خط گاز باید حتماً به شــيِر قطع و 

وصل جداگانه مجهز باشد.
11. قبــل از اقدام به راه اندازي، بااســتفاده از درپوش 

دریچة ورود روغن سطح روغن دستگاه را چک کنيد.
12. ازاتصــال صحيح کابل هاي مثبــت )قرمز(و منفی 

)سياه ( به باتری اطمينان حاصل کنيد.
13. چــک کنيد ســيم اتصال زمين حتماً به دســتگاه 

متصل باشد.
14. قبل از راه اندازی دســتگاه مطمئن شوید کليد برق 

خروجی در حالت قطع باشد.

15. هرگز دستگاه را با ژنراتور دیگري به صورت موازي 
متصل نكنيد.

16. هرگز دستگاه را بدون کليد تعویض دو طرفه مورد 
استفاده قرار ندهيد.



127

ي 
من

و اي
ي 

رار
ضط

ق ا
ی بر

 ها
تم

یس
س

در جدول 1-5 مشخصات فنی چند مدل ژنراتور گازسوز راکه از کاتالوگ آن استخراج شده است، مالحظه می کنید
جدول1-5 مشخصات فنی مینی ژنراتورهای گازسوز ) گازشهری و گاز مايع (

 
CC-5000
3Phase CC5000 CC4000 CC3000 CC2000 CC1500 CC1200 CC700 مدل

4200 4200 3400 2400 1700 1300 700 450 )NG( گاز طبیعی
توان مجاز )وات(

4500 4500 3700 2800 1800 1400 800 500 )LPG( گاز مايع

4500 4500 3800 2800 1900 1400 900 500 )NG( گازطبیعی  حداکثرتوان    
5000)وات( 5000 4000 3000 2000 1500 1000 550 )LPG( گاز مايع

380 / 220 220 ) ولتاژ ولت(

50 ) فرکانس  هرتز(

هوا خنک ، OHV ، تک سیلندر، چهار زمانه نوع موتور  

13 13 11 9 5/5 5/5 2/4 2/4 توان موتور    )اسب بخار(  

TCI مگنت سیستم جرقه  

هندلی ) دستی ( و استارت الکتريکی + باتری هندلی )دستی( سیستم استارت  

تمام مدل ها : دو سوختة گاز طبیعی و گاز مايع نوع سوخت  

1/61 1/61 1/33 0/95 0/68 0/5 0/34 0/34 )NG( گاز طبیعی
 میزان مصرف

سوخت
1/6 1/6 1/32 0/99 0/68 0/51 0/35 0/35 )LPG( گاز مايع

700×535×570 605×460×470 472×355×360 ابعاد)میلی متر(ارتفاع×عرض×طول  

88 88 85 65/5 43 42 30 28 وزن )کیلوگرم(

6 الی 8 ساعت  ساعت کارکرد مداوم  

78 78 75 75 70 70 68 68  میزان صدا )دسی بل(  
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

هدف : راه اندازی یک دستگاه مینی ژنراتورو تغذیة یک مصرف کننده از طریق آن  
تجهیزات مورد نیاز

تعداد/مقدارتصویرتجهیزات

  مینی ژنراتور سه کیلو وات 
بنزین سوز یا گازسوز

یک دستگاه

یک دستگاهکلید قطع و وصل 16 آمپر

500 واتمصرف کننده مانند المپ

3مترکابل 1/5×2

یک سری کاملابزار سیم کشی 

مراحل اجرای کار
1.مصرف کنندة الکتریکی مانند المپ یا هر وســیلة دیگر را توسط کلید به خروجی مولد وصل کنید و مداری مشابه  

شکل 13-5 ترتیب دهید. دقت کنید که  قدرت مصرفی این وسیله از توان خروجی مجاز ژنراتور بیشترنباشد. 

5کار عملی شمارة2: راه اندازی یک دستگاه مینی ژنراتور

شکل5-13
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2.دق��ت نمايید کلید اصلی مول��د و کلید مصرف کننده 
در حالت خاموش باشد. سپس با مطالعة دقیق دفترچة 
راهنمای دستگاه طبق دستورالعمل های ارائه شده آن را 

راه اندازی نمايید.
3.کلید مص��رف کننده را وصل نمايید تا المپ روش��ن 

شود.
4.از مراحل انجام کار گزارش کاملی تهیه نمايید

 

براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

در مورد منابع برق اضطراری مورد 
استفاده در ايس��تگاه های گاز CNG  تحقیق 
نمائید و اطالعات به دس��ت آم��ده را در کالس 

مطرح کنید.

3-3-5- مولدهای پرقدرت دیزلی 
پر مصرف ترين منابع ب��رق اضطراری، مولدهای ديزلی 
يا ديزل ژنراتورها هس��تندکه دامنة وس��یعی از مصارف 
کوچک)خانگی، صنفی(تا مصارف بزرگ اداری و صنعتی 
را  پشتیبانی می کنند. اين مولدهادر ظرفیت های مختلف 
تا 2000 کیلو ولت آمپر ساخته می شوند و در مکان هايی 
مانند بیمارس��تان ها ، پمپ بنزين ها، مراکز آموزش��ی، 
کارخانجات ، مراکز نظامی ، مخابرات و امثال آن ها مورد 
اس��تفاده قرارمی گیرند. در دي��زل ژنراتورها برای تأمین 
نیروی مکانیکی الزم جه��ت چرخاندن ژنراتور از موتور 
ديزل اس��تفاده مي شود. ژنراتور و موتور ديزل به همراه 
ساير تجهیزات در يک اتاقک فلزی) محفظة صداگیر (يا 
اتاق مخصوصي به نام ديزل خانه قرار مي گیرد. سوخت 
موتورهاي ديزلي گازوئیل اس��ت و تا زماني که سوخت 

موتور تأمین شود مي توان انرژي الکتريکي تولید کرد.
ديزل ژنراتورها را به دو گونه دستی و اتوماتیک راه اندازی 
م��ی کنند. زمان راه ان��دازی اتوماتیک ح��دود 2 دقیقه 
و راه اندازی دس��تی حدود 10 دقیقه اس��ت. در مواقعی 
که نیاز ب��ه برق اضطراری بدون وقفه طوالنی مدت نیاز 
است، مثاًل در اتاق سرور رايانه ها و اتاق عمل ، از ترکیب 

يو پی اس و  ژنراتور استفاده می شود.

نحوة کار
به اين صورت است که در هنگام قطع برق برای جلوگیری 
از اخت��الل در کار سیس��تم تا ب��ه کار افت��ادن ژنراتور، 
يو پی اس به طور آنی وارد مدارمی ش��ود و برق اضطراری 
را تأمی��ن می کند. به محض آماده ش��دن ژنراتور جهت 
ب��رق دهی ، يو پی اس از مدار خارج می گردد و برق مورد 
نیاز از ژنراتور تأمین می ش��ود.توان يو پی اس، با توجه به 
میزان توان مصرفی دستگاه های مصرف کننده، محاسبه 
می ش��ود و باتری های آن را بادرنظر گرفتن زمان تغذيه 
ب��رای مدت 7 ال��ی 15 دقیقه )باتوجه ب��ه زمان به کار 
افت��ادن ژنراتور(انتخاب می کنند. در ش��کل 14-5 انواع 

ديزل ژنراتورها را مشاهده می کنید:
 

شکل5-14
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2-3-3-5- اجزای دیزل ژنراتور
اجزای اصلی دیزل ژنراتورها به شرح زیرند:

◄موتور دیزل : دور موتور دیــزل برای مصارف برق 
اضطراری معموالً 1500 دور انتخاب می شــود و دارای 

تنظیم دوراست.
◄ژنراتور : ژنراتور به صورت تک فاز یا ســه فاز برق 

اضطراری الزم را تولید می کند.
◄تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ  

وظیفة تأمین ولتــاژ خروجی ثابت در بارهای الکتریکی 
مختلف بر عهده تنظیم کنندة اتوماتیک ولتاژ اســت و 

روی ژنراتور نصب است.
◄تابلو نشان دهندة اطالعات موتور 

 تابلوی نشــان دهندة اطالعات موتــور اطالعاتی مانند 
فشار روغن، درجة حرارت آب و وضعیت باتری را نشان 

می دهد.
◄تابلو برق اصلی 

 بر روی تابلوی برق کلید قطع و وصل اصلی، دستگاه های 
اندازه گیری مانند ولت متــر، آمپرمتر، فرکانس متر و 
تجهیزات حفاظتی نصب می شــود. تمام ژنراتورها بر 
روی تابلــوی اصلی خود داراي در برابــر اضافه بار و 

اتصال کوتاه خروجي کلید فیوز محافظ  دارند.
◄مخزن ســوخت : محل ذخیرة ســوخت، دستگاه 
مخزن سوخت است و ظرفیت های مختلفی دارد.ممکن 
اســت در داخل مخزن سوخت گازوئیل یک المنت گرم 
کننده جهــت جلوگیری از یخ زدن ســوخت در فصل 

زمستان وجود داشته باشد.
در شــکل 15-5  قسمت های مختلف یک دیزل ژنراتور 

واقع در دیزل خانه را مشاهده می کنید:
1- موتور دیزل

2- ژنراتور 
3-تابلوی نشان دهندة اطالعات موتور

4-تابلوی برق اصلی
5- مخزن سوخت

6-کوپلینگ )قابل مشاهده نیست(
7- شاسی فوالدی

8- فونداسیون بتونی
9-کانال لوله های سوخت 

10- لوله های سوخت
11-   اگزوز

12-  باتری ها

شکل5-15
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شکل5-16

شکل 16-5  نیز قسمت های مختلف یک دیزل ژنراتور 
دیگر را نشان می دهد:

* ســوپر شارژبرای احتراق بهتر، به کمک گرمای اگزوز 
باعث گرم شدن وفشرده شــدن هوای ورودی به موتور 

دیزل می شود.

برق  سیســتم هاي  الکتریکی  مــدار   -5-3-3-3
اضطراري

بعد از قطع برق شهر برای این که برق تولید شده توسط 
مولد برق اضطــراری را به مصرف کننده ها برســانیم 
ابتــدا ژنراتور را راه اندازی می کنیم و بعد از رســیدن به 

شرحشمارهشرحشماره

تابلوي فرمان و اندازه گیري5موتور دیزل1

سوپر شارژ6ژنراتور2

سیستم خنک کننده7منبع سوخت3

فیلتر هوا8شاسي4
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دور و ولتاژنامــی ،به دو روش بــرق را به مصرف کننده 
می رسانیم:

1-به صورت دستی توسط کلید تعویض دو طرفه1
به وسیلة این کلید سه حالته )حالت 1، خاموش ،حالت 
2( مسیر برق شهری را از مصرف کننده جدا و برق تولید 
شــده توســط مولد را به مصرف کننده وصل می کنیم. 
استفاد از این کلید برای جلوگیری از ایجاد اتصالی بین 
برق مولد و شبکة شهری بعداز برقراری برق شهر الزامی 
است. در شکل 17-5 مکانیزم عمل یک کلید تک فاز از 

این نوع را می بینید.

شکل17-5 کلید تعویض دو طرفة تک فاز
شــکل18-5  نیز یک کلید تعویض دو طرفة ســه فاز 
را نشــان می دهد. با توجه به محــل اتصال کابل ها اگر 
کلید در حالت I باشد برق شهر به مصرف کننده متصل 
می شــود و اگر کلیــد در حالت II باشــد، برق مولد به 

مصرف کننده وصل می شود :

در شــکل19-5 دو نوع دیگــر از کلیدهای تعویض دو 
طرفة سه فاز را می بینید . 

شکل 19-5 دو نوع دیگرکلید تعویض دو طرفة سه فاز

2- اتوماتیک توسط کنتاکتور
در شکل 20-5 نحوة سیم کشی مدار قدرت و مدار فرمان 
برای تعویض اتوماتیک تغذیة مصرف کنندة ســه فاز را 
می بینید که به کمک آن بعداز راه اندازی مولد اتوماتیک 
برق مولد به مصرف کننده متصل می شــود و در صورت 
برقراری مجدد برق شهر، برق مولد ازمصرف کننده جدا 
می شود و برق شبکة شهری به مصرف کننده وصل می گردد:

◄طرز کار مدار
در مدار شکل 20-5 ،در زمان وجود برق شهر کنتاکت 
باز کنترل فاز K1 وصل و مدار بوبین K2 بسته می شود 
وبا بسته شدن کنتاکت باز K2 در مسیر بوبین کنتاکتور 
Q11 ایــن کنتاکتور عمل می کنــد و مصرف کننده از 
طریق شــبکة اصلی تغذیه می شــود.در ضمن کنتاکت 
بستة K2 مسیر بوبین کنتاکتور Q12 را باز نگه می دارد.
با قطع برق اصلی یا هر گونه اختالل دیگری در شــبکه 
کنتــرل فاز K1 مســیر K2 را باز می کنــد ودر نتیجه  
Q11  نیز شــبکة برق اصلی را از مصــرف کننده جدا 
می کند. در ضمن مسیر بوبین Q12 که توسط کنتاکت 
بســتة آن باز شده بود بسته می شــود. بعد از راه اندازی 
ژنراتــور با وصل کردن کلید مغناطیســی Q1.1 بوبین 
Q12 بردار می شودو مسیر قدرت را برای مصرف کننده 
می بندد تا ازبرق مولد استفاده کند. حال اگر برق شبکة 

1-change over switch

شــکل18-5 نحوة اتصال کلید تعویض دو طرفة سه 
فاز به مولد و شبکه



133

ي 
من

و اي
ي 

رار
ضط

ق ا
ی بر

 ها
تم

یس
س

اصلی دوباره  برقرار ش��ود کنترل فاز K1 باعث باز شدن 
کنتاکت بس��تة K2 در مسیر Q12  و قطع برق ژنراتور 
از مصرف کننده و وصل شدن برق شبکه به آن می شود. 

بعد از آن  می توان ديزل ژنراتور را خاموش کرد.

شکل20-5 مدار قدرت و مدار فرمان برای تعويض اتوماتیک تغذية مصرف کنندة سه فاز
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شبکه برق اصلی

مصرف کنندهبرق تولیدي ژنراتور
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براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت
1- نحوة عملکرد کلی يو پی اس را شرح دهید.

2- مزاي��ای يو پ��ی اس آن الين نس��بت به س��اير انواع 
يو پی اس چیست؟

3- چند مورد از هش��دار دهنده های نوری يو پی اس ها 
را نام ببريد. 

4-ک��دام يک از انواع يو پی اس، می تواند ولتاژ خروجی را 
تثبیت کند؟

5- انواع مولدهای برق را نام ببريد.
6- چند مورد از نکاتی را که بايد در استفاده از مولدهای 

قابل حمل رعايت گردد، بیان کنید.
7- کلید تعويض دو طرفه به چه منظور استفاده  شود؟

8- مدار تعويض تغذية اتوماتیک را شرح دهید.
9- ترکیب دس��تگاه يو پ��ی اس با دي��زل ژنراتور چگونه 

استفاده می شود، توضیح دهید.

براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

www.hayesequipment.com
www.porsoo.com
www.afpelevator.com
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ورشوساز، غالمحسین. اشتري، اس��د اهلل.قادري پور، مصطفي.)1389(. کارگاه سیم کشی)2(.ناشر:شرکت چاپ و نشر 
کتاب هاي درسي ايران.

EN 54-11 Part- BS5839 .Part 1- BS 6207 استاندارد
OHSAS و  NFPA  ،  ISO ،LPCB، استانداردهاي آتش نشاني

استاندارد BS شماره 7036  
کاتالوگ فني محصوالت شرکت هاي:

فاراتل
گرين پاور

مهیار
کوپا

پرسو
GST

ZETA
GENT

Dsc
Classic

Longhorn
SCANTRINIC

COOPER
PARADOX

Cok
Jmk
Polo

Ifaimen
Emanpardaz

kobo
AVENIER

BEST
SANYO

afp
RIB

MERLIN

منابع


