
 התקנת דיזל גנרטור
 

 אופיר כהן –מרצה 
 
 חלקי דיזל גנרטור•
 העמדת גנרטור בחדר•
 אוורור חדר גנרטור•
 השתקת חדר גנרטור•
 מערכת פליטת גזים•
 מערכת דלק•
 מערכות היקפיות•
 



 
 חלקי דיזל גנרטור

 
 מנוע. 1
 מחולל.  2
 רדיאטור. 3
 וכחלוח פיקוד  –מערכת החשמל . 4



 מנוע דיזל
 

 מים/ אוויר : שיטת קרור
 ד"סל 3000/  1500: מהירות סיבוב 
 2/4: מספר פעימות 

 66 - 100%: מכת התנעה 
  L,V)( סידורם , מספר בוכנות

 ATERR-COOLING, טורבו,טבעי: מגדש
 אלקטרוני/ מכני : סוג ווסת מהירות

 



 מחולל
 

 ללא מברשות
 H/F: דרגת בידוד 

 1/2: מספר מסבים 
 שניות 10-20ל  In  2.5-3יכולת עמידה בזרמי קצר 

 0.5 - 1.5%: ויסות מתח 
 נפילות מתח במכת עומס

 PMG,AREP,עצמי: שיטות עירור 



 רדיאטור
 

 מעלות 50טרופי ל 
 )אוויר( מסוג דוחף 

 .אויר –מים , אויר -אויר
 מפוצל, על ציר המנוע



 :מעברים מסביב לגנרטור -העמדת גנרטור בחדר 
 KVA 50גנרטור בהספק מעל 

 )או לחלקי ציוד אחרים(צדדים יש לשמור על מרחק מטר בין הגנרטור לקיר  3מ
 מצד הרדיאטור יכול להיות צמוד לקיר

 
 KVA 50גנרטור בהספק נמוך מ 

 צדדים יש לשמור על מרחק מטר בין הגנרטור לקיר 2מ
 מצד הרדיאטור יכול להיות צמוד לקיר

 מ"ס 60מצד אחד מותר שיהיה 
 

 :ל"סיבות לנ
 בטיחות. א
 תחזוקה. ב
 



 )רדיאטור(גנרטור מקורר מים  –אוורור חדר גנרטור 
 
 אויר לשריפה •
 אויר לקירור מחולל •
 אויר לקירור חום שיורי שנפלט מהמנוע •
 ספיקת אויר של הרדיאטור -אויר לקירור מערכת מים •

 
 יש לדאוג לשטיפת אויר מהמחולל לכיוון המנוע ואל הרדיאטור•

 
 
 
 
 



 שטיפת אויר נכונה לגנרטור מקורר מים



 פתחי כניסת אויר ויציאת אויר
 

 ]ר "מ[ לפחות בחתך הרדיאטור ) פליטת אויר חם(פתח יציאת אויר 
 ]ר"מ[מפתח יציאת אויר  20%גדול ב –) כניסת אויר צח(פתח כניסת אויר 

 ככלל יותר אוורור יותר טוב
 

 כונס אויר
 

 על מנת להוביל את האויר החם אל, יש לחבר כונס אויר בין הרדיאטור לקיר המבנה
 .מחוץ לחדר

 למניעת העברת הרעידות לקיר) שמשונית,ברזנט(י מחבר גמיש "הכונס יחובר ע
 .המבנה 
 
 



 
 
 

 שטחי חתך יציאת אויר וספיקות אויר לגנרטורים

 הספק גנרטור )ר"מ(רדיאטור -שטח יציאת אויר ש"מק-  ספיקת אויר

4620 0.103 16 KVA 
5700 0.127 20 KVA 
8520 0.191 40 KVA 
11160 0.251 60 KVA 
11600 0.323 80 KVA 
12000 0.405 100-125 KVA 
11400 0.604 150-200 KVA 
27000 0.815 250-330 KVA 
31320 1.15 360-660 KVA 
36630 1.731 700-775 KVA 









 רדיאטור מפוצל

ולהעמיד  , במידה ולא ניתן לקבל ספיקת אויר מספקת עבור הרדיאטור ניתן לפצל בין המנוע לרדיאטור•
 .את הרדיאטור במקום בו יש ספיקת אויר מספקת

 
 :לצורך כך יש להוסיף

 .מנוע חשמלי לרדיאטור. א
 משאבת לסחרור מי קירור. ב
 צנרת מים הלוך וחזור בין המנוע לרדיאטור. ג
 

 רדיאטורים 2יש להתקין  AFTERCOOLERבמידה וקיימת מערכת 
 

י מערכת  "ע –) הנפלט מהחום השיורי של המנוע(בכל מקרה יש לדאוג להוצאת האוויר החם הנפלט לחדר 
 .מאווררים או פתחי אוורור מספיק גדולים



 סוגי רדיאטורים



 רדיאטור מפוצל



 :השתקת חדר גנרטור

 

 טיפול בכניסות ויציאות אוויר –קוליסות השתקה 

 אגזוז ראשוני ומשני –מערכת אגזוזים 

 בולמי זעזועים

 ציפוי קירות

 דלת אקוסטית

 



 קוליסות השתקה
 רמת ההשתקה גבוהה יותר –ככל שמעבר האויר נמוך יותר 

 מעבר אוויר L (LOW)   - 50%דגם 

 מעבר אוויר M (MEDIUM)   - 42%דגם 

 מעבר אוויר H (HIGH)   - 33%דגם 

 מעבר אוויר SH (SUPER-HIGH)   - 25%דגם 
 

על מנת שלא ליצור מפל לחץ על הרדיאטור יש להגדיל את שטח הקוליסה  
 בהתאם לחסימת האוויר

 



ר ומעוניינים בקוליסה דגם "מ 0.4הנו  KVA 125אם שטח חתך הרדיאטור :  לדוגמא
H )33% כך שמעבר אויר  ,  3יש להכפיל את שטח חתך הקוליסה פי , )מעבר אויר

 ר"מ 1.2חופשי יהיה לפחות 



 תריס רפפה בפתחי אוורור



 מערכת פליטת גזים

 ABSORPTIVE –אגזוז משני •
 Hz   8000ועד  Hz   500הנחתת תדרים גבוהים מ 

 
 
 
 
 
 

 

Attenuation (dB) 

Octave band center Frequencies (HZ) 



 מערכת פליטת גזים

 REACTIVE–אגזוז ראשוני •
 Hz   1000ועד  Hz   63הנחתת תדרים נמוכים מ 

 
 
 
 
 
 

 

Attenuation (dB) 

Octave band center Frequencies (HZ) 



 מערכת פליטת גזים
 אגזוז משולב •

 Hz   8000ועד  Hz   63הנחתת תדרים נמוכים מ 
 
 
 
 
 
 

 Attenuation (dB) 

Octave band center Frequencies (HZ) 

C

A B

63 125 250 500 1000 2000 4000

20

25

30

35

40



 מערכת פליטת גזים



 התקנת מערכת פליטה אופקית



 התקנת מערכת פליטה אנכית



 BACK PRESSURE –צנרת פליטת אגזוז 
 

 לכל מנוע קיים נתון לגבי הלחץ מקסימלי אשר מערכת פליטת
 )  ללא ירידת הספק המנוע( הגזים יכולה לעמוד בה 

 
 )K pa   6כ (  H2O  mm 600כ "בדר

  
 סוג המשתיק, מספר הזויות, יש לקחת בחשבון את אורך הצנרת

 כ הלחץ הנוצר במערכת אינו עולה על הלחץ "ולוודא כי סה
 י יצרן המנוע"המורשה ע

 



 חישוב מפל לחץ למערכת פליטה



 בולמי זעזועים
 

 מחולל לשסי  / בולמי גומי בין המנוע
 

 בין השסי לבין הרצפה –בולמים קפיציים 
 1"  – 2"שקיעה סטטית  





 מערכת דלק
 

 ) KVA 700עד (  0.5"   -צינור הזנת דלק  
 )   KVA 700עד (  0.5"   -צינור עודפים     

   2/3דלק מהצריכה שלו ומחזיר  3הדלק משמש לקירור המערכת ולכן המנוע לוקח פי 
 )הדלק החוזר הנו חם( כעודפים 

 
 שעות עבודה 8 -10כ ל "בדר –מיכל בבסיס 
 :צריך לכלול

 פתח מילוי דלק•
 ברז ניקוז דלק•
 נשם•
 פתח לצינור הזנה למנוע•
 פתח לצינור עודפים•
 מצוף התראת חוסר דלק•
 ברז ניקוז למאצרה+ מאצרה •
 שעון גובה דלק•



 גנרטורים 2להזנת  –מיכל דלק יומי בצד הגנרטור 

במידה וקיים מיכל 
בצד אין צורך במיכל  

אלא  –נוסף בבסיס 
ניתן להזין את המנוע  

 .ישירות ממיכל בצד



 מערכת דלק להזנת גנרטור



 מערכת דלק כולל מיכל תת קרקעי



 :מערכות היקפיות בחדר גנרטור
 'אסור לעשן וכו, גנרטור מופעל אוטומטי : שלטים •
 לחצן חרום מחוץ לחדר•
 )אין חובה בחוק( מנורת תקלה •
 אוזניות•
 )ולא גז( אבקה בלבד  –מערכת כיבוי אש •
 נקודת מאור אחת וכן תאורת חירום•
 שני בתי תקע לפחות•
 )'מערכת משאבות וכו, תאורה, גוף חימום, מטען( לוח שירותים •

 

 



 גנרטור מושתק להתקנה חיצונית
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