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ژنراتور برق چیست؟

را به انرژی ژنراتور برق وسیله ای است که انرژی مکانیکی به دست آمده از منبع بیرونی

تالل در و از قطع فعالیت های روزانه یا اخالکتریکی به عنوان خروجی تبدیل می کند

رای کاربرد ژنراتور ها با شکل های فیزیکی متنوع، ب. پیشگیری می کند،عملیات کاری

نیاز اضطراری موردبهترین ژنراتور برقانتخاب. های مختلف در دسترس می باشند

ط کارشناس کاری پیچیده بوده و نیاز به عملیات محاسباتی دقیق دارد و می بایست توس

صرف کننده مربوطه صورت گیرد تا با صرف معقول ترین هزینه، بیشترین کارایی عاید م

از این در ادامه به ارائه اطالعات در مورد ژنراتور می پردازیم تا با آشنایی کامل. گردد

.زمینه داشته باشیدمحصول بهترین انتخاب را در این
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کند؟میکارچگونهبرقژنراتورموتور

انرژیموتورکیعنوانبهژنراتوربهبگوییمسادهزبانبهمسئلهاینبیانبرایتوانیممی

یکازژنراتور.کندمیتبدیلالکتریکیانرژیبهرا(حرکتی)جنبشیانرژیکهکنیدفکر

بهداخلیاحتراقموتوریکآندرکهاستشدهتشکیل(استاتور)ثابتمغناطیسیمیدان

ژیانرتولیدباعثوآوردمیدرچرخشبهراآرماتورچرخان،شفتکردنهدایتوسیله

درکهدیباهایتوربینبهکردتشبیهتوانمیراموتورایندقیقا.شودمیالکتریکی

انرژیوشودمیهاتوربینچرخشوآمدندرحرکتبهباعثبادوزشآنهامکانیزم

وشودتبدیلبرقبهتواندمیحرکتیانرژینوعهرترتیببدین.کندمیتولیدالکتریکی

.آیدیموجودبهناپذیرتجدیدوپذیرتجدیدهایانرژیانواعتوسطحرکتیانرژیاین
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:اندشدهتشکیلقسمتدوازبرقهایژنراتور

ظرنازنیزهاروتور.گویندمیاستاتورراآنساکنقسمتوروتوررامتحرکقسمت

.برجستهقطبهایماشینوصافقطبهایماشین:انددستهدوساختمان

یاKVA)آمپرکیلوواتحسببربرقتواناساسبرقراردادیطوربههادستگاهاین

اینتولیدتوانبایدموتورهمواقعدر.شوندمیبندیتقسیم(KW)کیلوواتیاو(کاوا

بابتوانددبایژنراتورهموباشدداشته(شودمیعنواننیزبخاراسبحسببرکه)رانیرو

.بدهدراخروجیاینکندمیتولیدموتورکههاییمحرکنیروی
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مصرفیسوختلحاظازژنراتورموتورانواع

.وندشمیتقسیمزیرانواعبهموتورمصرفیسوختنوعبهتوجهباژنراتورهایموتور

(ژنراتوردیزل)سوزگازوئیلژنراتورموتور•

بنزینیژنراتورموتور•

گازسوزژنراتورموتور•

است؟کدامژنراتورنوعترینکاربردی

کهچراد،باشنمیژنراتورهاموتورنوعترینکاربردیژنراتورهادیزلکهاستذکربهالزم

دیزلوختسهمچنینوبرخوردارندژنراتورهاموتوربقیهبهنسبتباالتریبسیارقدرتاز

نوعازرتاقتصادیژنراتورهادیزلازنگهداریطرفیاز.باشدمیتربهینهقیمتلحاظاز

چرخهارایدژنراتورهاموتوربقیهبهنسبتژنراتورهادیزلهمچنینواستگازیوبنزینی

.باشندمیتریطوالنیعمر
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:اجزای اصلی ژنراتور الکتریکی به صورت زیر تقسیم بندی می شود

موتور-1

ژنراتور-2

سیستم سوخت-3

تنظیم کننده ولتاژ-4

سیستم خنک کننده و اگزوز-5

سیستم روغن کار-6

شارژ باطری-7

پنل کنترل-8

قاب/بخش مونتاژ-9
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قیمت موتور ژنراتور

تور های متعددی موتور ژنراتور به دلیل استفاده از قطعات متعدد مکانیکی و الکتریکی، به فاک

:عوامل زیر بر روی قیمت موتور ژنراتور تاثیر گذار خواهد بود. بستگی دارد

بنابراین . افزایش توان دستگاه، افزایش قیمت آن را به دنبال خواهد داشت: توان دستگاه•

ده از محاسبه سطح انرژی مورد نیاز و اقدام به تهیه موتور ژنراتور با مقدار محاسبه ش

.تحمیل هزینه اضافی به سرمایه گذار جلوگیری خواهد کرد

کایی و در ایران موتور ژنراتور های موجود در بازار به سه دسته، آمری: برند تولید کننده•

دسته نزولی اروپایی، ایرانی و چینی دسته بندی می شوند که سیر تغییر قیمت در این سه

.خواهد بود

تابلو کنترل و قطعات جانبی•

مصرف سوخت دستگاه •

...پشتیبانی، گارانتی خرید و •



رو برای مشاهده آموزش های بیشتر پیج ما

.فالو و الیک کنید
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