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 הגדרות הספק לגנרטורים
STANDBY POWER   

 
עבור אספקת  ) ללא כל אפשרות חריגה מותרת (  יכולת ההספק המקסימלית של הדיזל גנראטור 

 .חשמל בזמן חרום
ולא יותר מזמן עבודה של שעה  ) פ הנחיותיו "כל יצרן ע(שעות עבודה בשנה   200 - 500מוגבל ל 
 .שעות 12בכל 

 ל עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לדיזל גנרטור "כל חריגה מעל השעות המותרות בהספק הנ



PRIME  
 

 יכולת ההספק של הדיזל גנראטור עבור אספקת חשמל רצופה שאינה מוגבלת בזמן במשך השנה  
 )מלבד עצירת הדיזל גנראטור לצורך תחזוקה בזמן הטיפולים (

 )פ הגדרת היצרן"ע( 70-80%ובתנאי שההספק הממוצע במשך זמן ההפעלה לא יעלה על 
 30%יחשב כאילו עבד הגנרטור ב 30%כל הספק מתחת ל: לצורך חישוב הממוצע 

 מהזמן בהספק מקסמלי 50%לדוגמא לא ניתן לעבוד .  STANDBYיש מגבלה מקסימלית לכמות השעות שבו הגנרטור יכול לעבוד בהפסק 
 ) אולם הדיזל גנרטור ייהרס, 70%ואז בממוצע יהיה נמוך מ ( מהזמן בהספק מינימלי  50%ו



CONTINOUS 
 

 עומס 100%ביכולת ההספק של הדיזל גנראטור עבור אספקת חשמל רצופה שאינה מוגבלת בזמן במשך השנה  
 )מלבד עצירת הדיזל גנראטור לצורך תחזוקה בזמן הטיפולים (
 

 הנו ממוצע העבודה PRIMEל CONTINOUSלמעשה ההבדל בים 
 



 הספקי גנרטורים
 

   KVAההספקים נקובים ב 
 )פ תקן לצורך אחידות"נקבע ע(  0.8מקדם ההספק הנו 

 קודם כל בודקים מה יכולת(   KWיכולת ההספק של הגנרטור נגזרת מההספק ב,מאחר ובניגוד לשנאי 
 )KVAומכאן קובעים מהו ההספק ב   KWההספק ב

 
 -   KW 400דיזל גנראטור שההספק שלו הנו : לדוגמא 

  KVA X COS PHI = KW  
KVA  = KW / COS PHI                     

 )ללא כל קשר למקדם ההספק האמיתי של הצרכן( כהגדרה בתקן 0.8מאחר והמקדם ההספק נקבע  
 KVA 500=  400/0.8הנו  KW 400הרי שגנרטור בהספק  

 הסיבה להגדרה קשיחה למקדם ההספק הנה לצורך נקודת מוצא זהה לכל גנרטור
 
 
 



 זרמי גנראטור
 

 1.44י הכפלה ב "ע –לזרם  KVAרבים נוטים לטעות ולבצע כלל אצבע בין 
 :לדוגמא 

    KVA 100לצורך חישוב הזרם של גנראטור בהספק 
 KVA 100 x   1.44     =A 144רבים מבצעים את החישוב הבא 

 כ אינו נכון "ל בדר"הנ
 

דבר שכידוע לא יתכן מאחר ואז הלקוח היה משלם  , 0.8למעט במקרה בו מקדם ההספק של הצרכן הנו ( 
 )קנסות בגין מקדם הספק נמוך

 



 זרמי גנרטור
 אשר רבים משתמשים בו 1.44ננסה להבין מהיכן המספר 

 
  x COS PHI 3 √P = V x I x    :פ הנוסחא "ע

V –  וולט 400( מתח( 
I – זרם נומינלי 
P –  הספק בW 

COS PHI -   כפי שנקבע בתקן  0.8ולא ( מקדם ההספק האמיתי של הצרכן( 
 

  P /  COS PHI = V x I x√ 3 )לצד השני  COS PHIנעביר ( או בצורת רישום אחרת 
 = KVA P /  COS PHI            מאחר ו

  KVA = V x I x√ 3           :  הרי 
  1.73KVA = 400 x I x                      הנו מספר קבוע√  3ו  400תמיד  Vומאחר ומתח 

              KVA = 692 x I  
   KVA =VA  1000              1000 VA /692 = Iומאחר 

               I  =VA 1.445   



 המשך   –זרמי גנראטור 
 KWאולם כבר אמרנו מקודם שההספק של הגנרטור נקבע ב 

 ) W 80,000או (   KW 80שהנו בעצם   KVA 100אם ניקח לדוגמא את הגנרטור 
 

 ונציב בנוסחא
 
  x COS PHI 3 √P = V x I x    :פ הנוסחא "ע

       x COS PHI I x 1.73 x 400  =80,000 
   x 0.8                       I x 1.73 x 400  =80,000) :פ ההגדרה"ע( 0.8במידה ונציב את מקדם ההספק 

 I x 553.6  =80,000                            :נקבל 
         I   =144.5 

  1אולם אם מקדם ההספק של הלקוח הנו 
   x 1                  I x 1.73 x 400  =80,000   הרי שהזרם שהגנרטור יספק

I                                                                                             x 692  =80,000 
         I   =115.6 

 



 המשך   –זרמי גנראטור 
 

 יש לדעת מה מקדם ההספק האמיתי של הלקוח,כלומר על מנת לחשב כמה זרם יספק הגנרטור 
 

 )1במקדם הספק (   KVAמההספק ב  1.15הזרם המינימלי שגנרטור יספק הנו פי : בכל מקרה
 )0.8במקדם הספק (   KVAמההספק ב  1.44הזרם המקסימלי שגנרטור יספק הנו פי   

 
 ב טבלה של תלות זרם הגנרטור במקדם ההספק"מצ



 מקדם הספק של הצרכן פקטור הכפלה של ההספק
1.445 0.8 

1.427 0.81 

1.410 0.82 

1.393 0.83 

1.376 0.84 

1.360 0.85 

1.344 0.86 

1.329 0.87 

1.314 0.88 

1.299 0.89 

1.285 0.9 

1.270 0.91 

1.257 0.92 

1.243 0.93 

1.230 0.94 

1.217 0.95 

1.204 0.96 

1.192 0.97 

1.180 0.98 

1.168 0.99 

1.156 1 
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