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  بنام خدا

  مقدمه

در يكي دو سال گذشته راه آهن جمهوري اسالمي ايران جهت رفع كمبود نيروي كشش تعدادي 

لكوموتيو جديد خريداري و بكار گرفت ، لكوموتيوهاي خريداري شده نسبت به پيشرفت صنعت 

.تفاوتهايي با لكوموتيوهاي قبلي داشت 

و از لحاظ تراكشن و محوره تقسيم مي شود  6و  4ه طور كلي بر دو نوع اين لكوموتيو ها بكه 

تور نيز در فصل اصول كلي ژنراسم است كه اصول كلي تراكشن در فصل اول و ژنراتور بر چند ق

  .مي باشد 60 – 994الي  40 -01دوم آمده است كه سري اين لكوموتيو ها از 

تهیه و تدوین از : مهندس على اکبر احمد آبادى و سید رسول مهدوى 1363

بازنویسى و ویرایش اول از : مهندس سید جواد مهدوى 1394
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 بخش اول

 الكتروموتورها
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  الكتروموتور

ي سوختي را به انرژي ژ  همانطوريكه مي دانيد موتور لكوموتيو وسيله ايست كه مي تواند انر

مكانيكي تبديل نمايد و در لكوموتيوها براي مصارف مكانيكي مختلف از نيروي موتور و چرخ 

.        دنده ها استفاده مي كنند

اما نيروي مكانيكي براي محدوده اطراف موتور و مصارف سبك مقرون به صرفه و حتي سود آور 

نيز هست ليكن اگر بخواهيم نيروهاي مكانيكي قويتري بدست آوريم ويا اين نيروها را تا حدي 

سود آور نيست بلكه ايجاد مخارج زياد و حجم وسائل و لوازم و دور از موتور بكار ببريم نه تنها 

  .  چرخ دنده ها طراحان را از اين فكر بازداشته است

لذا مبتكرين بفكر ايجاد نيروي مكانيكي از انرژي الكتريكي بوده و هستند ، چون در اين مورد ضمن 

  .نيز باالتر مي رود  كمتر شدن مخارج سرويس دهي و خدمات بهتر صورت گرفته و بازده كار

  .اين فكر جامه عمل پوشانيده الكتروموتور بود ه وسيله اي كه ب

الكتروموتور وسيله ايست كه انرژي الكتريكي را دريافت كرده و با بگردش در آوردن آرميچر خود 

 الكتروموتورها غالباً با هر دو نوع جريان متناوب و. انرژي مكانيكي قابل مصرف توليد مي نمايد 

يا مستقيم مي توانند عمل كنند ليكن ساختمان داخلي الكتروموتورهاي متناوب با 

الكتروموتورهاي جريان مستقيم تفاوت زيادي دارد اما مزيتي كه الكتروموتورهاي مستقيم 

نسبت به متناوب دارند در اينست كه بخاطر فرم ساختماني الكتروموتور مستقيم و استفاده از 

كه اين امر در .چر آن مي توان از آن بعنوان ژنراتور نيز استفاده نمود كلكتور در روي آرمي
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در لكوموتيوهاي راه آهن از هر دو نوع .الكتروموتورهاي جريان متناوب كمتر امكان پذير است 

 ....ين الكتروموتورها عبارتند از استفاده شده است كه مجموع ا DCو  ACالكتروموتور 

 ACاي آبپنكه خنك كننده رادياتوره -1

 ACالكتروموتور هواي اطاق تميز -2

ACپمپ پيش گرمكن آب ديزلهاي كره اي  -3

DC الكترو پمپ مكنده گازوئيل -4

DC الكتروپمپ روغنكاري كمكي توربو شارژ -5

DCپنكه خنك كننده مقاومتهاي ديناميك  -6

DCپنكه هاي كابين و بخاري اطاق راننده  -7

 .ميباشد  DCالكترو موتورهاي حركت دهنده لكوموتيو بنام تراكنش موتور كه  -8

ما مهمترين الكتروموتوري را كه در اين بخش مورد بحث قرار مي دهيم از نوع ا

الكتروموتورهائي ميباشد كه جهت بحركت در آوردن لكوموتيو مورد استفاده قرار گرفته 

. تاس

الكتروموتور حركت دهنده لكوموتيونماي ساختمان ظاهري 
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اساساً هر الكتروموتور از لحاظ ساختماني از دو قسمت مهم تشكيل شده است كه اين دو 

  :قسمت عبارتند 

)        قسمت ثابت(پوسته يا استاتور -1

  )قسمت گردنده(آرميچر  -2

        پوسته يا استاتور پوسته يا استاتور پوسته يا استاتور پوسته يا استاتور 

ته هر الكتروموتور بر روي يك محفظه قسمت ثابت الكتروموتورها را تشكيل مي دهد كه پوس 

  .پوسته الكتروموتور بر روي آن نصب ميگردد 3يا  2بنام بوژي 

حي آن تعدادي قطب اصلي و فرعي و ذغالگيرها و سته الكتروموتور نسبت به نوع طرابر روي هر پو

اتكاء در دو طرف هر پوسته قسمتي وجود دارد كه نقطه . كابل هاي مربوط به آن متصل ميباشد

در اين دو قسمت بلبرينگهائي قرار گرفته كه باعث ميشود گردش . دو سر آرميچر در آنجا ميباشد

.آرميچر براحتي صورت پذيرد 

   )stator( شرح مواد ساختماني اصلي پوسته 

. جنس قاب پوسته از نوعي فوالد مغناطيسي و يا فوالد با كيفيت خوب ساخته شده است 

نيز از ورقه هاي نازك   (inter pol)و قطب هاي فرعي ) main pole( ساختمان قطبهاي اصلي

 4قطب اصلي و  4كه بر روي  (coils)اما سيم پيچهاي مغناطيسي . فوالدي ساخته شده است 

مسي ساخته شده كه ) نوار(قطب فرعي قرار مي گيرد ، بدليل زياد بودن مقدارش از نوعي تسمه 
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ع مختلف مواد معدني عايقكاري شده و بوسيله جريان شديد اين تسمه ها قبل از نصب با انوا

براي محكم كردن مواد به مس و ميشوند به نحوي كه حرارت كافي ) سرخ(الكتريسيته گرم 

.خودش بوجود آيد 

براي محافظت . اين نوع عايق بندي بسيار عالي بوده و داراي خواص خوب انتقال حرارت ميباشد 

ميكنند و سپس  آغشته (silicon)مواد سيليكون ه پيچها در مقابل رطوبت آنها را ب بيشتر سيم

در داخل آون حرارت ميدهند ، اين نوع آغشتگي ضمن بوجود آوردن سطح سيقلي مانع از آلودگي 

براي تائيد صحت عايق بندي هر سيم پيچ را قبل از نصب . يف شدن سيم پيچ ها ميگردد و كث

  .ثانيه آزمايش مي كنند  10ولت بمدت ) 6000(تحت فشار 

و اصلي نصب  بعد از آزمايشات و تائيد بر سالم بودن سيم پيچها آنها را بر روي قطبهاي فرعي

استاتور بوسيله پيچهائي متصل و محكم ميكنند  نموده و قطبها را در محلهاي مناسب خود بر روي

سپس . تا از حركت قطبها به سبب لرزشهاي حاصله و يا نيروهاي مغناطيسي جلوگيري شود 

د تا ضمن برقرار شدن ناتصاالت بين قطبها و كابلهاي استاتور را بوسيله لحيم جوشكاري مينماي

 .داشته باشند اتصاالت الكتريكي خوب ، قدرت مكانيكي الزمه را نيز 

77Dاستاتور بازشده يك الكتروموتور نماي 
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در ضمن براي استاتور سيستم خاصي تعبيه شده تا جريان هوا بتواند به قطبهاي اصلي و فرعي 

  .براحتي رسيده و اين عمل باعث ميشود تا قطبها در دورهاي باال حرارت كمتري داشته باشند 

قطب اصلي كه سيم پيچهاي هر چهارتاي آن باهم سري بسته شده و دو سر ابتداء و  4وظيفه 

متصل مي گردد ايجاد ميدان مغناطيسي جهت گردش آرميچر در  FFو  Fانتهاء آنها به كابلهاي 

بدين  مكي كه در ميان قطبهاي اصلي و بميزان تعداد آنها استكالكتروموتور بوده ، اما قطبهاي 

يب ميباشد كه سيم پيچهاي قطبهاي كمكي با سيم پيچهاي آرميچر از طريق ذغالها و تتر

متصل گرديده و وظيفه اش  AAو  Aذغالگيرها سري بسته شده و ابتداء و انتهاء آنها به دو كابل 

جلوگيري كردن از ايجاد جرقه در روي كلكتور و 

  .ارتعاشات عرضي آرميچر ميباشد 

هسته و سيم پيچ قطبهاي كمكي

قطبهاي اصليهسته و سيم پيج 
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   (Brushgears)ذغالگيرها 

ذغال يا جا ذغالي مي باشد كه اين جا ذغاليها  عدد نگهدارنده 4هر پوسته الكتروموتور داراي 

درجه دور قسمتي كه كلكتور آرميچر  90بوسيله پلي استر عايق شده و به ديوارة استاتور با فاصله 

  .در آنجا قرار ميگيرد پيچ شده است 

اين جا ذغاليها معموالً نسبت به تشعشعات حاصله مقاوم بوده و طرح جالب جا ذغاليها به آنها 

فشار دائمي كه توسط . اجازه ميدهد كه ذغالهاي بلند با عمر طوالني در اين وسيله بكار رود 

به ذغالها اين اجازه را ميدهد كه با اتصال خوب و . فنرهاي جا ذغالي به ذغال اعمال ميشود 

عالوه بر اين . و سوختگي جا ذغاليها ، جريان را هدايت كند نزديك به كلكتور ، و با حداقل قوس 

شيار جهت ذغالها و سيمهاي متصل بين ذغال و ذغالگير سبب مي شود كه رفت و  3وجود 

برگشت و حركت ذغالها با حداقل گردش جريان در جا ذغالي حاصل شود و براي ساده كردن بازرسي 

گهداري ، ذغالها داراي چندين خط فرسودگي ميباشند كه درصد فرسودگي ذغال را مشخص ها و ن

  .مينمايند كه اين خطوط از ميان محفظه هاي جا ذغاليها قابل رويت ميباشند 

لكوموتيو ذغال و ذغالگير الكتروموتورنماي 
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        (Armature)آرميچر آرميچر آرميچر آرميچر 

قسمتهاي مختلفي ميباشد ، يكي از اين قسمتها هسته ساختمان آرميچر الكتروموتور نيز داراي 

جنس هسته آرميچر از ورقه هاي . ةآرميچر بوده كه سيم پيچها يا كوئلها روي آن سوار ميشوند 

نازك فوالدي كه داراي شيارهائي ميباشد ساخته شده و اين ورقه ها بطور رديفي در كنار هم و بر 

عدد بوده  70يارهاي ايجاد شده برروي هسته آرميچر ش. روي شفت محور آرميچر سوار شده اند 

كوئلها را غالبا بصورت نيمه كوئل . كه سيم پيچها يا كوئلها درون اين شيارها قرار ميگيرند 

نيمه دوم در باالي آن قرار گرفته و سپس بوسيله  70نيمه اول در پائين و  70ميسازند كه 

تا  3تا  3از نوعي تسمه يا نوار مسي ميسازند كه اين كوئلها را نيز . فيبرهائي محكم ميگردد 

  .روي هم قرار داده و بعد از طي مراحلي شكل و فرم مخصوص داده و عايق بندي مي كنند 

پوند  6بيشتر از . ميباشد  (kapton)ماده عايق بندي كه در اين مدل بكار رفته است كاپتون 

كاپتون يك نوع عايق بسيار عالي ، حاوي قدرت .  كاپتون در هر سري از كوئلها استفاده شده است

ولت الكتريسيته را به ازاء يك 7000و قدرت مقاومت در برابر   PSI 25000كششي معادل 

م عايق بندي در سيست) سنگ معدني(برابر سنگ طلق  10ميليمتر از ضخامت آن كه معادل 

  .است ميباشد 

شكل گرفته آرميچر) سيم پيچ (دونيم كوئل 
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الزم بتذكر است كه كاپتون همچنين داراي خاصيت شيميائي و حرارتي ميباشد ، ضمناً اين ماده 

بكاربردن ورقه هاي نازك كاپتون مزاياي . محترق هم نميشود . در هيچ محلولي حل نميشود 

بيشتر الكتروموتور و  زيادي دارد از آنجمله بكاربردن مس بيشتر و عايق كمتر كه سبب خنك شدن

  .عمر طوالني آرميچر ميشود 

هركدام از نوارهاي مسي كوئلها پوشانيده  - 1سيستم عايق بندي آرميچر داراي مراحل زير ميباشد 

لبه هاي نوارهاي مسي  -2. عايق شده است KAPTONو بعد بوسيله  Polyimideشده است از 

ستر آغشته شده و سپس هر سه تسمه هادي بيكديگر بسته شده اند و دوباره به نوعي پلي ا

KAPTON  در آخرين مرحله از عايق بندي بر روي هر سه تسمه هادي نوار  -3مصرف شده است

ولت  5000بعد از اتمام عايق بندي كوئلها را تحت فشار فشار . شده است  فايبرگالس پيچيده

ثانيه آزمايش مي كنند و آنگاه نيم كوئلها را روي هسته آرميچر سوار ميكندد و 10بمدت 

 TIG(Tungsten Inert Gas)اتصاالت الكتريكي آنها بوسيله تنگستن و يا دستگاه جوش 

 .جوشكاري مي گردد 

D77شكل كامل يك آرميچر الكتروموتور 
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   (commutator)كلكتور يا كموتاتور 

شكل گرفته كه بصورت رديفي در ) قالبهاي مسي(اين قسمت از آرميچر از ورقه هاي نازك مسي 

. كنار هم قرار گرفته اند و بوسيله قوزكهائي از شيشه معدني زنجير شده اند تشكيل شده است 

شكل بيكديگر پيچ  (V)اين قالبهاي مسي و قوزكها در محل خودشان بوسيله فشار رينگهاي وي 

نوعي فيبر  (The Nomax V-Ring)رينگهاي فوالدي و قالبهاي مسي  (V)شده اند ، در بين وي

كيفيت عالي اين . بصورت ورقه هاي باريك قرار گرفته است كه بطور زنجير وار بيكديگر متصلند 

عنصر محكمي و غلظت آن ميباشد كه نه فقط قالبهاي مسي را باردار ميكند بلكه تحت فشار به 

ده و عمل هيچ وجه كمپرس نميشود همچنين سطح كلكتور يا كموتاتور فوق بشدت محكم بو

  .تبديل را براحتي انجام داده و عمر طوالني دارد 

يدگي ذغال باعث جمع شدن گرد و غبار و كربن در انتهاي قالبهاي كموتاتور فرسودگي و ساي

ميشود ، جمع شدن هر مقدار از اين عنصر باعث بوجود آمدن اتصال الكتريكي ميگردد ) كلكتور(

و تيغه هاي مسي رديفي) كلكتور(نماي كموتاتور 

SJMS
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جلوگيري از جمع شدن مواد فوق، قسمت جلو كموتاتور بوسيله باند تفلن پوشيده شده لذا براي 

اين . شكل و سطح مقاومي را در برابر كثيف شدن حاصل مي نمايد است كه يك حالت قوسي 

  .مسئله نيز باعث محكمتر شدن رشته هاي زنجيره اي به جعبه قالبها ميگردد

بعد از سوار كردن كلكتور برروي آرميچر مسئله جوشكاري اتصاالت كوئلهاي هسته  آرميچر به 

بين هسته آرميچر و ) كوئلها(ال سيم پيچها تيغه هاي كلكتور بسيار مهم است و از آنجائيكه اتص

تيغه ها ي مسي كلكتور يك محوطه بحراني در الكتروموتور است لذا اين اتصالها بوسيله جوش 

 در گذشته براي اين نوع اتصال از سيم مخصوص جوشكاري استفاده مي. تنگستن انجام ميشود 

د ، در حالي كه جوشكاري با تنگستن شد ، باال رفتن دور الكتروموتور باعث ذوب شدن آن ميگرد

عالوه بر آن جوشكاري با تنگستن ايجاد يك اتصال قوي با . اين اشكال را بر طرف مينمايد 

مقاومت كم مينمايد و باعث گداختگي مس در كوئلها و تيغه هاي مسي كلكتور ميگردد ، از اين 

هسته ) نوارهاي(تسمه هاي  جهت اتصاالت ، داراي الكتريسيته اي با مشخصات الكتريسيته در

بعد از اتمام كار آرميچر و پوسته هر دو را بصورت مجتمع بر روي هم سوار كرده . آرميچر ميباشد 

ثانيه آزمايش كرده و جهت نصب بر روي بوژي ها آماده  60ولت بمدت  3200و تحت فشار 

.ميگردد 

  طريقه كار الكتروموتورها

قدرت بيشتر از سرعت مورد نظر بوده و هست و دوام قدرت نيز چون در لكوموتيوها تا اندازه اي 

براي كار زياد مورد نياز ميباشد ، لذا الكتروموتورهاي بكار رفته در لكوموتيوها از نوع سري بوده و 

SJMS



آشنايي با الكتروموتور و ژنراتور

 14 

كه ) دور در دقيقه 2260تقريباً (بنحوي طراحي شده كه با يك آرميچر با سرت نسبتاً كم حركت كند 

د ذغالها سائيده گي كمتري داشته باشد و ضمناً به عمر بلبرينگها هم اين خاصيت سبب ميشو

منظور از فرم طراحي بصورت سري ميباشد اينست كه سيم پيچ آرميچر . افزوده مي شود 

بصورت سري ) سري و پارالل(الكتروموتور و سيم پيچ پوسته الكتروموتورها  در همه حاالت كشش 

  . قرار دارند ) پشت سرهم(

براي رساندن جريان برق به الكتروموتورها و ايجاد نيروي مكانيكي جهت كشش از چهار كابل قوي 

جريان برق را براي پوسته الكتروموتور ميبرد و  FFو  Fاستفاده شده است كه دو كابل آن با نام 

دليل اينكه از چهار كابل . ه آرميچر الكتروموتور ميرساند جريان را ب AAو Aدو كابل ديگر با نام 

استفاده شده آنست كه لكوموتيو داراي سيستم كنترل تغيير جهت و ترمز ديناميك ميباشد و 

براي اين منظور الزمست كه اتصاالت اتصاالت آرميچر 

و پوسته بوسيله كنتاكتورهائي كه در كابين اصلي برق 

  . تلف كنترل شود قرار دارد در حالتهاي مخ

  

تيغه هاي كلكتور كه بر روي آرميچر سوار شده

نماي سيم كشي پوسته و آرميچر داخل الكتروموتور
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هنگاميكه از لكوموتيو بهره برداري ميشود جريان برق مستقيم از طريق كابلهاي ژنراتور اصلي وارد 

 FFو از آنجا به سيم پيچ قطبها ي پوسته رسيده و از كابل  Fكنتاكتورهاي مارش و سپس كابل 

 Aكنتاكتور مارش وارد ميشود و بعد از طي نمودن كنتاكتورهاي ديناميك وارد كابل  خارج و مجدداً

و سپس ذغالگير و ذغال و كلكتور و سيم پيچ آرميچر ميشود كه در اين حالت نيروهاي  

  .مغناطيسي در پوسته و آرميچر ايجاد شده و آرميچر را بگردش در مياورد 

خ دنده كوچك محركه كه بر روي شفت آرميچر متصل است بگردش در گردش آرميچر باعث تا چر

آمده و چرخدنده بزرگتر را كه بمحور چرخ وصل است بگرداند كه در نتيجه باعث حركت لكوموتيو 

عدد باشد كه  77تعداد دنده هاي محور محركه آرميچر و محور نقاله چرخها مجموعاً بايد . ميگردد

تعيين كننده مقدار سرعت لكوموتيو است كه در زير انواع دو نوع  نسبت اين دو چرخ دنده با هم

 .چرخ دنده و حداكثر سرعت لكوموتيو آمده است 

 تعداد  دنده هاي محور آرميچر تعداد دنده هاي محور چرخ )كيلومتر در ساعت(ماكزيمم سرعت 

105 

113 

122 

132 

62 

61 

60 

59 

10 

16 

17 

18 

 6دنده هاي بكار رفته در لكوموتيوهاي راه آهن در ديزلهاي سنگين  توضيح است كه چرخه الزم ب

  .ميباشد  62-15محوره از نوع  4و در لكوموتيوهاي سبك  60-17محوره از نوع 
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D37مدل الكتروموتور   G12سري ديزلهاي 

  D75مدل الكتروموتور   G22سري ديزلهاي 

  D77مدل الكتروموتور   GT26سري ديزلهاي 

ت لكوموتيوها در خطوطي قرار ميگيرند كه داراي شيب زيادي ميباشند بهمين اما گاهي اوقا

باشند و اين بدان صورت است كه وقتي  منظور لكوموتيو ها داراي سيستم ترمز ديناميك مي

حالت اتصاالت  برد ، در اين گرفت سيستم را بحالت ترمز ديناميك ميراننده در چنين خطوطي قرار

از آرميچرها جدا شده و كلية پوسته هاي الكتروموتورهاي يك لكوموتيو  پوسته الكتروموتور ها 

دو با هم سري ميشوند در اين هنگام به ه با هم سري شده و آرميچر الكتروموتورها نيز دو ب

پوسته الكتروموتورها برق داده شده و ايجاد ميدان مغناطيسي ميگردد در حاليكه آرميچرها بدون 

ون يك ميدان مغناطيسي قرار ميگيرند و تحت نيروي جاذبه اين ميدان هيچ نيروي مغناطيسي در

آرميچر مجبور به متوقف شدن ميگردد وليكن فشار قطار باعث بگردش در آمدن آرميچرها 

ميشود كه در اين حالت نيروي الكتريسيته در آرميچرها بوجود ميايد و چون اين نيروهادر 

سمت مقاومتهاي حرارتي ترمز ديناميك هدايت ه بقابل مصرف نيست لذا آنها را لكوموتيو 

جريان نيروي ميدان مغناطيسي  هالبته در اين حالت هرچ. نمايند  كرده و بصورت گرما مصرف مي

بد قدرت ترمز ديناميك نيز بيشتر ميشود و اپوسته الكتروموتورها توسط راننده افزايش ي

  .لكوموتيو ميتواند جلوي حركت قطار را كند نمايد 

همچنين گردش آرميچر الكتروموتورها بسمت راست يا چپ بوسيله كنتاكتورهاي مارشها صورت 

مي گيرد و آن بدين طريق است كه وجود تسمه هاي ضربدري در روي اين كنتاكتورها و عمل 
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هدايت جريان توسط زبانه هاي آن در كابلهاي پوسته بسمت ميدان مغناطيسي قطبهاي 

وارد پوسته شده و در حالت ديگر  Fد  تا جريان يكبار از طريق كابل الكتروموتورها باعث ميشو

وارد پوسته گردد كه اين عمل باعث عوض شدن جهت ميدانها در قطبهاي  FFجران از طريق كابل 

  .پوسته الكتروموتورها شده و جهت گردش آرميچر را عوض ميكند 

مثبت  AAمنفي و ادامه جريان در كابل  FFمثبت باشد و در كابل  Fبطور كلي اگر جريان در كابل 

و اگر فقط جهت جريان در . منفي باشد آرميچر الكتروموتور بسمت راست ميگردد   Aو در كابل 

مثبت ، آرميچر الكتروموتوربسمت چپ  FFمنفي گردد و كابل  Fكابلهاي پوسته عوض شود و 

  .ميگردد 

  اطالعات ديگري در مورد يك الكتروموتور

عدد 4تعداد قطبهاي مغناطيسي   -1

عدد 4تعداد ذغالگيرها                  -2

عدد 12تعداد ذغالها                        -3

كيلوگرم  5تا  3فشار فنرهاي ذغالگير بر روي ذغال بين  -4

ميليمتر 3حداقل فاصله ذغالگير تا سطح كلكتور  -5

بلبرينگهاي نصب شده در دو سر شفت محور آرميچر

SJMS
SJMS
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ميليمتر 5حداكثر فاصله ذغالگير تا سطح كلكتور  -6

عدد  70تعداد شيارهاي روي هسته آرميچر  -7

عدد 210تعداد تيغه هاي مسي تشكيل دهنده كلكتور  -8

كيلوگرم 820وزن آرميچر يك الكتروموتور  -9

كيلوگرم  2760وزن كامل يك الكتروموتور  - 10
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 بخش دوم

 ژنراتورها
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  ژنراتورها

بخش نخست اين كتاب گفته شد كه الكترو موتورها وسائلي هستند كه مي توانند انرژي  در

اما ژنراتورها بر عكس الكترو موتورها وسائلي . الكتريكي را به انرژي مكانيكي تبديل نمايند 

هستند كه ميتوانند انرژي مكانيكي را مستقيماً گرفته و با كمك نيروي مغناطيسي به انرژي 

  .تبديل نمايند الكتريكي 

در لكوموتيو تنها وسيلة تأمين كنندة انرژي مكانيكي ، موتور مي باشد و همانطور كه ميدانيد 

انرژي چرخشي مكانيكي موتور را ميتوان از امتداد ميل لنگ و يا چرخ دنده هاي درگير در ابتدا يا 

و انرژي مكانيكي مورد نياز پس با در نظر گرفتن انرژي مكانيكي موتور . انتهاي موتور دريافت كرد 

  .ژنراتورها محل نصب ژنراتورها حتماً بايد در محدودة اطراف موتور باشد 

  اساس كار و ساختمان ژنراتورها 

) آرميچر(در مورد اساس كار ژنراتورها بايد گفت ، اگر چنانچه يك فلز هادي مانند يك حلقه مسي 

مغناطيسي دائم بگردش در آوريم چرخش فلز را بوسيله يك نيروي مكانيكي درون يك ميدان 

هادي درون ميدان مغناطيسي باعث قطع نمودن خطوط قوا در مابين قطبين مغناطيسي شده 

يا الكتريسيته  در نتيجه نيروي مغناطيسي ميدان به فلز هادي القاء شده و آنرا داراي بار الكتريكي

واملي از قبيل ميزان قدرت و شدت البته قدرت و شدت الكتريسيته توليدي به ع. مينمايد 

مقدار سيم پيچهاي  ، سرعت قسمت گردنده ،تعداد قطبهاي مغناطيسي  ، قطبهاي مغناطيسي

  .بستگي داشته و دارد  ،مقدار سيم پيچها ي آرميچر ، قطبين مغناطيسي 
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و در ژنراتورها وظيفه فلز هادي يا حلقه مسي گردنده بعهدة سيم پيچهاي آرميچر گذاشته شده 

  .وظيفه سيم پيچهاي پوستة ژنراتور ايجاد قطبهاي مغناطيسي ميباشد 

در الكتروموتور ها الزم بود كه هم به آرميچر و هم به پوسته برق داده شود تا آرميچر بگردش در 

اما در ژنراتور ها ، پوسته و آرميچر جداي از هم عمل كرده و . آمده و نيروي مكانيكي توليد نمايد 

  .نها برق داده ميشود و از ديگري برق ميگيرند به يكي از آ

ژنراتورها در دو نوع ، با توليد جريان مستقيم يا متناوب ساخته ميشوند كه بخاطر نوع توليد 

  .جريان مستقيم يا متناوب از لحاظ ساختماني و نوع تحريك با هم تفاوتهاي زيادي دارند 

كه از دو قسمت پوسته و آرميچر  ساختمان ژنراتورهاي جريان مستقيم بدين صورت است

تشكيل شده و آرميچر آن داراي قسمتي است كه بنام كلكتور معروف ميباشد ، تيغه هاي مسي 

كلكتور در يك قسمت آرميچر قرار گرفته و سيم پيچهاي روي هسته آرميچر به آنها متصل 

هاي مغناطيسي بستگي ميباشند ، ذغالهاو ذغالگيرها در اين نوع ژنراتورها به ميزان تعداد قطب

نوع و تعداد اين قطبها بستگي به . آنها با هم بصورت سري متصل شده اند داشته و محل نصب 

  .قدرت ژنراتورها و موارد مورد لزوم آن دارد 

كيلو واتي 10ساختمان ظاهري ژنراتور كمكي 
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 تحريك به قطبهاي مغناطيسيطريقه تحريك اين ژنراتورها بدين صورت است كه ولتاژ الزم جهت 

پوسته داده ميشود و بعد از گردش آرميچر جريان به سيم پيچهاي آرميچر القاء شده و جريان برق 

  . توليدي از قسمت تيغه هاي كلكتور آرميچر آن گرفته مي شود 

ست كه در مواقع لزوم ا ينامزيتي كه ژنراتورهاي جريان مستقيم نسبت به ديگر ژنراتورها دارند 

  .الكتروموتور در آورد و جهت ايجاد نيروي مكانيكي از آن استفاده نمود  تميتوان آنها را بصور

توليد جريان مستقيم ميباشد كه در حقيقت نيروي القاء شده از  يت ديگر اين نوع ژنراتورهامز

بصورت متناوب بوده وليكن وجود تيغه هاي  ه به سيم پيچهاي آرميچر در ابتداقطبهاي پوست

ي ثابت ميباشند و وجود ذغالگير و ذغالهامسي كلكتور در سر آرميچر كه دائماً در حال چرخش 

باعث مي شوند تا جريان برق توليدي از حالت متناوب بصورت مستقيم در آمده و مورد استفاده 

  . قرار گيرد 

كيلو واتي  10چر ژنراتور طريقه سيم بندي پوسته و آرمي
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تشكيل شده كه ژنراتورهاي جريان متناوب نيز از دو قسمت پوسته يا استاتور و آرميچر يا روتور 

ر ژنراتورهاي جريان متناوب بجاي تيغه هاي مسي كلكتور ، رينگهاي دايره شكل وبر روي لبة روت

ذغالگير يك ذغال نصب شده و قطبهاي  برنجي قرار گرفته و براي هر رينگ دو ذغالگير و براي هر

  .نصب شده است ) قسمت گردنده (ر وتماماً بر روي روت مغناطيسي تحريك

بر روي استاتور ژنراتورهاي جريان متناوب شيارهائي قرار دارد كه در آنها كالفهاي سيم بستگي به 

ين نوع ژنراتورها نوع و قدرت ژنراتورها بصورت ستاره و يا مثلث بيكديگر متصل شده اند در ا

ر بسته شده است داده ميشود و بعد وولتاژ الزمه جهت تحريك به قطبهاي مغناطيسي كه روي روت

دريافت مي از القا مغناطيسي جريان برق توليدي بصورت متناوب از سيم پيچ هاي روي استاتور 

ر وتند و روتهس روتورست كه چون قطبهاي تحريك ، روي ا شود ، علت متناوب بودن توليد درآن

در مقابل  Sو  Nنيز در حال گردش ميباشد لذا نسبت به دور موتور در يك لحظه چندين بار قطبهاي 

 Nسيم پيچ هاي استاتور قرار مي گيرند و سيم پيچهاي استاتور نيز در يك لحظه چندين بار جريان 

  .ميفرستد هاي تناوب دار به سمت مصرف كننده هاي بيرون ژنراتور  را بصورت سيكل Sو 

كيلو واتي 18ساختمان ظاهري ژنراتور كمكي 
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ت اين نوع ژنراتورها نسبت به ژنراتورهاي جريان مستقيم در اين است كه ضمن استفاده از مزي

ذغال كمتر ، براي تحريك جريان كمتري مصرف ميشود و جريان توليدي نيز خيلي بيشتر ميباشد و 

  .بهتر صورت ميگيرد سرويس و خدمات آن آسانتر و 

البته چون در لكوموتيوها جريان مستقيم بيشتر مورد نياز ميباشد لذا جريان متناوب توليد شده 

توسط اين نوع ژنراتورها را بوسيلة سيستم يكسو كننده ها بصورت مستقيم در آورده و مورد 

توضيح است كه چه ژنراتور مستقيم توليد كند و چه متناوب ، ه ضمناً الزم ب. مصرف قرار ميدهند 

جريان برقي كه براي قطبهاي مغناطيسي تحريك آنها بكار ميرود حتماً بايد از نوع جريان مستقيم 

DC  باشد.  

ژنراتورهايي كه در لكوموتيوهاي راه آهن جمهوري اسالمي ايران وجود دارد به موقعيت هر 

لكوموتيو و قدرت كششي آن بستگي داشته و دارد و بعلت مصارف گوناگون در لكوموتيو براي 

كيلو واتي  18طريقه سيم بندي پوسته و آرميچر ژنراتور 
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جريانهاي ضعيف ژنراتوري بنام ژنراتور كمكي طراحي شده و براي جريانهاي قوي ژنراتور ديگري بنام 

از انواع ساده تر اين ژنراتورها در لكوموتيو هاي سري قديم . اتور اصلي در نظر گرفته شده است ژنر

ان و پيشرفت علم و صنعت و تكنولوژي لكوموتيو سازي در لكوموتيوهاي مبوده و نسبت به ز

جديد تر از ژنراتور هاي پيشرفته تري استفاده شده است كه ما در اين بخش سعي در آن داريم تا 

  .كلية اين ژنراتور ها را از اولين لكوموتيو تا جديدترين لكوموتيو تشريح و مورد بحث قرار دهيم 

  ژنراتورهاي كمكي  –الف 

همانطور كه گفته شد براي مصارف جريان ضعيف و تحريك ژنراتورهاي اصلي از ژنراتوري بنام 

يوهاي راه آهن مورد استفاده ژنراتور كمكي استفاده شده است ، ژنراتورهاي كمكي كه در لكوموت

  .قرار گرفته بطور كلي سه نوع ميباشد كه شرح هر كدام از آنها بقرار زير است 

ولت  74كيلو وات با توليد  10اين ژنراتور داراي قدرت ) 7159(ژنراتور كمكي مدل  –الف -1

بر روي . مستقيم بوده و ساختمان آن از دو بخش اصلي پوسته و آرميچر تشكيل شده است 

قطب  4قطب فرعي قرار گرفته است كه كليه سيم پيچهاي روي  4قطب اصلي و  4پوسته آن 

قطب فرعي آن با  4با هم بصورت سري متصل شده اند و سيم پيچ اصلي آن از يك نوع بوده و 

نوع آرميچر اين ژنراتور بدليل توليد جريان . سيم پيچ آرميچر بطور سري متصل گرديده است 

چهار ذغالگير كه درون هر ) بر روي پوسته(مستقيم داراي كلكتور بوده و در مقابل قسمت كلكتور 

  .ب شده است ذغال قرار مي گيرد نص 2ذغالگير 
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محل نصب ژنراتور كمكي در ته موتور پشت كابين راننده باالي ژنراتور اصلي ميباشد و شفت يا 

محور آرميچر آن به چرخ دنده هاي رابط ته موتور كه به ميل لنگ مربوط ميشود متصل است و 

دوداً سه بعلت وجود همين چرخ دنده ها در هر يك دور ميل لنگ موتور ، آرميچر ژنراتور كمكي ح

  .برابر دور ميل لنگ موتور ميگردد 

   :طريقه تحريك و توليد ژنراتور كمكي 

علت خاصيتي كه در داخل مواد فلز هسته قطبهاي پوسته وجود دارد اين ه بدين قرار است كه ب

ميباشد كه بهمين خاطر ) الكتريسيته ساكن (قطبها هميشه داراي مقداري پس ماند مغناطيسي 

  .ژنراتور ، تحريك سرخود يا خود تحريك ميگويند به اين نوع 

بعد از روشن شدن موتور و گردش ميل لنگ نتيجتاً آرميچر ژنراتور كمكي نيز بگردش در ميايد 

گردش سيم پيچهاي آرميچر در داخل ميدان ضعيفي كه توسط فلز قطبهاي مغناطيسي ايجاد 

يچر مي گردد كه اين جريان از طريق شده باعث القاء جريان بسيار ضعيفي در سيم پيچهاي آرم

آمپري  150تيغه هاي كلكتور و ذغالها و ذغالگيرها و كابلهاي مربوطه خارج شده و از طريق فيوز 

مدارات مورد مصرف ميرسد ، اما قسمتي از همين جريان ضعيف از طريق فيوز يا كليد ه ب

د از گذشتن از آن وارد سيم آمده و بع  (VR)سمت دستگاه تنظيم ولتاژ ه آمپري ب 30خودكار 

 .نمايد  پيچهاي قطبهاي مغناطيسي شده و ايجاد ميدان مغناطيسي مي
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 نيروي ميدان ايجاد شده توسط سيم پيچهاي قطبها و نيروي پس ماند قبلي با هم جمع شده و

ميكنند و آرميچر نيز جريان برق بيشتري را توليد و بسمت نيروي بيشتري را به آرميچر القا 

مدارات هدايت ميكند ، اين عمل در عرض چند ثانيه چندين بار از طريق تنظيم ولتاژ ادامه پيدا 

 برسد ، كه در اين هنگام تنظيم DCولت مستقيم  74الي  72ميكند تا ولتاژ توليدي آرميچر به 

 نماي قطعات باز شده داخل يك ژنراتور كمكي كه توليد آن جريان متناوب مي باشد
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گذارد ولتاژ  ولتاژ مقدار تحريك سيم پيچهاي قطبهاي پوسته را تحت كنترل خود ميگيرد و نمي

  .توليدي از مقدار ذكر شده تجاوز نمايد 

اما همانطوريكه در اوائل اين مبحث صحبت شد يكي از عوامل افزايش ولت و قدرت ژنراتورها 

ايش دور نمايد در نتيجه دور سرعت گردش آرميچر ميباشد پس چنانچه كسي مبادرت به افز

و به افزايش گذاشته و ولتاژ توليدي نيز باال خواهد رفت كه در اينجا بايد گفت رآرميچر نيز 

دستگاه تنظيم ولتاژ اين وظيفه را بعهده گرفته و با كاهش دادن مقدار تحريك قطبهاي 

  .دارد  مغناطيسي ، ولتاژ توليدي را در حد ثابت نگه مي

ه دستگاه تنظيم ولتاژ در رابطه با ژنراتور كمكي را بدين صورت مي توان بيان كرد بطور كلي وظيف

كه هرچه دور موتور كمتر باشد تحريك قطبهاي مغناطيسي را بيشتر مينمايد و هرچه دور موتور 

 .بيشتر باشد تنظيم ولتاژ تحريك قطبهاي مغناطيسي را كاهش ميدهد 

 :واتي بقرار زير مي باشد كيلو  10موارد مصرف ژنراتور كمكي 

جهت كمك به تحريك قطبهاي مغناطيسي خودش -1

نراتور اصليژسيم پيچ قطبهاي باطري فيلد  كجهت تحري -2

جهت شارژ نمودن باطريها -3

جهت منقل و بخاري كابين راننده  -4

جهت بكاراندازي كلية رله ها و كنتاكتورها و مگنت والوها و مدارات جريان ضعيف ژنراتور  -5

.نصب گرديده است  40- 136الي  40-01كيلو واتي بر روي ديزلهاي سري  10كمكي 
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 18بوده و داراي قدرت ) 8102(دومين ژنراتور كمكي جريان مستقيم ، مدل اين ژنراتور  –الف  -2

ولت مستقيم ميباشد ، محل نصب آن باالي ژنراتور اصلي و در قسمت  74كيلو وات با توليد 

ميباشد و محور آرميچر آن با چرخ دنده هاي رابط به موتور درگير  انتها موتور پشت كابين برق

ساختمان آن از دو قسمت اصلي پوسته و . سه برابر دور ميل لنگ ميباشد بوده و دور آن حدوداً 

الف - 1كيلو واتي كه شرح آن در بخش  10آرميچر تشكيل شده و تفاوت چنداني با ژنراتور كمكي 

كيلو  10ژنراتور كمكي ع سيم كشي و مقدار آن و كوئلهاي آرميچر با آمده ندارد فقط از لحاظ نو

  .ئي دارد كه آنهم بخاطر قدرت بيشترش ميباشد واتي فرقها

 10اين نوع ژنراتور كمكي از نوع تحريك سر خود بوده و يا ژنراتور كمكي : طريقه تحريك و توليد 

 250ر جريان توليدي آرميچر آن از فيوز كيلو واتي هيچ فرقي ندارد ولي بخاطر قدرت بيشتر در مسي

  .آمپري استفاده شده است 

 :بقرار زير ميباشد  DCكيلو واتي  18موارد مصرف جريان ژنراتور كمكي 

 جهت تحريك قطبهاي مغناطيسي خودش -1

 نماي داخل پوسته يك ژنراتور كمكي با توليد جريان مستقيم و شرح قسمتهاي مهم آن
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 G22جهت تحريك قطبهاي مغناطيسي باطري فيلد ژنراتور اصلي در ديزلهاي  -2

   ي روتور ژنراتور همراه در ديزلهاجهت تحريك قطبهاي مغناطيسي رو -3

  جهت شارژ نمودن باطريها  -4

  جهت منقل ، بخاري و پنكه هاي كابين راننده  -5

  جهت نورافكنها، آب سرد كن ، رله ها و كنتاكتورهاي جريان ضعيف -6

  در زمستانها جهت دستگاه مولد بخار مصرف ميشود و در صورت نياز  -7

- 501و  40-178الي  40-139 لو واتي جريان مستقيم بر روي ديزلهاي سرييك 18ژنراتور كمكي 

-985و در لكوموتيوهاي سري . نصب گرديده است  60-994الي  60- 975و  60- 914الي  60

 .ژ توليدي آن از تنظيم ولتاژهاي ماجولزي استفاده شده استابراي كنترل ولت 60-994الي  60

كيلو  18(بوده و داراي قدرت ) 8147(، مدل اين ژنراتور  (AC)سومين ژنراتور كمكي  -- الف  -3

فاز ميباشد كه جريان ولت متناوب سه  55يا توليد ) كيلو ولت آمپر 19وات مستقيم و يا 

ولت مستقيم  74توليدي آن بعد از يكسو شدن بوسيله يكسو كننده هائي در خارج ار ژنراتور به 

محل نصب آن باالي ژنراتور اصلي و در . تبديل شده و بصرف مدارات جريان ضعيف ميرسد 

هاي رابط قسمت انتهاي موتور پشت اطاق هواي تميز ميباشد و محور آرميچر آن با چرخ دنده 

  .موتور در گير بوده و حدوداً سه برابر دور موتور ميگردد 

ساختمان ژنراتور كمكي مورد بحث از دو استاتور و دو روتور تشكيل شده و طوري طراحي گرديده 

. دو ژنراتور جريان متناوب توليد مينمايندر گرفته اند و هر راكه دو ژنراتور درون يك محفظه ق
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دو قسمت تقسيم كرده اند و بر روي ه ژنراتور بدين شكل است كه آنرا بساختمان كل استاتور 

قسمت عقب استاتور قطبهاي تحريك ژنراتور اول را كه سيم پيچهاي آن بصورت سري به يكديگر 

فلز اين قسمت از استاتور از نوعي فوالد ساخته شده كه داراي پس ماند . متصلند نصب كرده اند 

ميباشد و سيم پيچ قطبهاي آن بوسيله جريان مستقيم توليدي ) كن الكتريسيته سا(مغناطيسي 

در قسمت جلو استاتور سيم پيچهاي توليد ژنراتور دوم را كه . خود ژنراتور كمكي تحريك ميشود 

اين سيم پيچها جريان  بصورت ستاره به يكديگر متصلند نصب نموده اند و از كابلهاي خروجي

  .ت مينمايند متناوب توليدي سه فاز را درياف

ر نيز از دو قسمت مجزا از هم تشكيل شده كه بر روي يك محور سوار گرديده وساختمان روت

است، در قسمت عقب روتور سيم پيچهاي القاء شونده يا توليد كننده جريان ژنراتور اول قرار دارد 

ديگر هر يك به كه هر يك از اين سيم پيچها درون يك شيار فلزي قرار گرفته و كلية آنها از طرف 

ة فحيكعدد يكسو كننده كه بر روي يك صفحة دايره شكل سوار شده نصب گرديده است كه خود ص

از طرف ديگر . نگهدارندة يكسو كننده ها همراه با روتور ژنراتور كمكي دائماً در حال گردش ميباشد

ر كه مربوط يكسوكننده ها ، يك كابل مثبت و يك كابل منفي خارج شده و به قسمت دوم روتو

  .به قطبهاي تحريك ژنراتور دوم ميباشد رفته است 

در روي صفحه دايره شكل باعث ميشود تا روتور بدون داشتن تيغه هاي  وجود يكسو كننده ها

مسي كلكتور و ذغال و ذغالگير و مصرف ذغال جريان مستقيم مورد نيا را جهت تحريك قطبهاي 

  .مغناطيسي ژنراتور دوم توليد نمايد 
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در قسمت دوم روتور سيم پيچ قطبهاي تحريك ژنراتور دوم قرار گرفته كه اين سيم پيچها در 

مجموع چهار قطب مغناطيسي را تشكيل ميدهند ، اين سيم پيچها با هم بصورت سري بسته 

شده و ابتدا و انتهاي آن نيز به دو كابلي كه از قسمت صفحة دايره شكل يكسو كننده ها متصل 

  .ميباشند 

  طريقه تحريك و توليد ژنراتور كمكي جريان متناوب 

اين ژنراتور نيز از نوع تحريك سرخود و يا خود تحريك بوده و طريقه آن بدين صورت است كه بعد  

از روشن شدن موتور ، محور روتور ژنراتور كمكي شروع به گردش مينمايد ، در نتيجه سيم پيچهاي 

ينمايد ، روتور ژنراتور اول كه درون ميدان پس ماند مغناطيسي قرار دارد جريان ضعيفي را توليد م

اين جريان ضعيف از سيم پيچهاي روي روتور گذشته وارد يكسو كننده هاي متصل به روتور ميشود 

 .كه بعد از يكسو شدن ، قطبهاي  مغناطيسي روي روتور دوم را تحريك ميكند 

ت وقتي قطبهاي تحريك ژنراتور دوم بصور

ضعيف تحريك شد جريان ضعيفي را به سيم 

پيچهاي استاتور خود القاء ميكند در نتيجه جريان متناوب سه فازي در استاتور ژنراتور دوم توليد 

ميشود كه اين جريان متناوب سه فاز از طريق كابلهائي از ژنراتور خارج شده و بعد از گذشتن از 

كيلو واتي جريان متناوب 18ساختمان ظاهري ژنراتور كمكي 
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 BC-ASMموعه يكسو كننده هاي شارژ باطري بنام به مج)  آمپري 100(يك كليد خودكار حرارتي 

رود ليكن چون اين جريان ضعيف  ميرسد كه بعد از يكسو شدن بسمت مدارات مورد مصرف مي

است بكار مدارات نميايد اما مقداري از همين جريان ضعيف مستقيم شده از طريق كليد خودكار 

ي استاتور ژنراتور اول رفته و بسمت سيم پيچهاي قطبهاي مغناطيس VRآمپري و ماجولز  10

  .ايجاد ميدان مغناطيسي مينمايد 

ميدان مغناطيسي توليد شده توسط سيم پيچها با ميدان مغناطيسي پس ماند فلز استاتور در 

ژنراتور اول جمع شده و ميدان قويتري را توليد نمايد كه جريان ميدان مجدداً به سيم پيچهاي 

مراحل گفته شده در قبل را تكرار ميكند اين عمل در عرض چند  روتور ژنراتور اول منتقل شده و

ثانيه با سرعت بسيار زياد و خيلي سريع چندين بار صورت گرفته و جريان متناوب سه فاز توليدي 

ولت متناوب ميرساند كه اين جريان متناوب سه فاز بعد از گذشتن از مجتمع يكسو  55را به 

ولت مستقيم رسيده و مورد مصرف وسائل و  74الي  72به مقدار  BC-ASMكننده ها 

  .دستگاههاي لكوموتيو قرار ميگيرد 

كنترل تحريك را بعهده  VRولت مستقيم رسيد ماجولز  74الي  72وقتي كه ولتاژ توليدي به 

 مشابه تنظيم VRوظيفه ماجولز ( ميگيرد و از افزايش و يا كاهش آن جلوگيري بعمل مياورد 

  ).قديمي تر لكوموتيوها بكارگرفته شده است  ايي مدلهاژ يست كه در مسير ژنراتورهاولت

هرتز در  91ر دور هرتز و در حداكث 32فركانس جريان متناوب توليدي اين ژنراتور در حداقل دور 

  .ثانيه ميباشد 
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  : موارد مصرف جريان ژنراتور كمكي متناوب بقرار زير ميباشد

  مغناطيسي ژنراتور مستقيم خودشجهت تحريك قطبهاي = 1

  جهت تحريك قطبهاي مغناطيسي ژنراتور متناوب خودش= 2

  جهت تحريك قطبهاي مغناطيسي ژنراتور همراه= 3

  بخاريهاي كمكي كابين –منقل  –جهت كار اندازي بخاري = 4

  جهت شارژ نمودن باطريها = 5

  جهت مصرف مدارات جريان ضعيف= 6

  موتورهاي كنتاكتورهاي مارش و ديناميك و ساير رله ها و كنتاكتورهاجهت نورافكنها و = 7

  جهت مصرف دستگاه خشك كن هوا و قطره گير تخليه هوا= 8

  جهت مصرف يخچال در كابين راننده= 9

  جهت مصرف دستگاه مولد بخار در زمستان= 10

نصب  60-974الي  60-915كيلوواتي جريان متناوب بر روي ديزلهاي سري  18ژنراتور كمكي 

  .گرديده است 

  :ژنراتورهاي اصلي  -ب

در لكوموتيوهاي راه آهن ژنراتورهاي جريان قوي با قدرتهاي باال و در انواع مدلها بكار گرفته شده 

نوع ژنراتور اصلي ديگر با  1نوع ژنراتور اصلي با توليد جريان متناوب  2كه اين ژنراتورها در مجموع 

  .د كه شرح هر كدام از اين ژنراتورها بقرار زير ميباشد توليد جريان متناوب ميباشن

SJMS



آشنايي با الكتروموتور و ژنراتور

 35 

بوده و  D12Fمدل اين ژنراتور از نوع = اولين ژنراتور اصلي با توليد جريان مستقيم = = ب=1

محل نصب آن در انتهاي موتور پشت كابين برق . ميباشد  DCكيلو وات و از نوع  1000قدرت آن 

يل لنگ موتور متصل و مقدار گردش آرميچر آن با دور بوده و محور آرميچرآن مستقيماً به م

از دو قسمت اصلي پوسته و آرميچر تشكيل شده  ساختمان اين ژنراتور. موتور يكسان است 

است كه در روي پوسته آن شش نوع سيم پيچ بر روي دوازده قطب مغناطيسي اصلي و دوازده 

هر كدام بطور جداگانه با هم بصورت قطب مغناطيسي فرعي قرار گرفته كه سيم پيچ روي قطبها 

سري وصل شده و بر روي كليه اين قطبها قرار گرفته اند ، وظيفه هر يك از اين سيم پيچها بقرار 

  .زير ميباشد 

  )  START(سيم پيچ راه انداز  - سيم پيچ اول 

اتور در اين نوع لكوموتيو براي روشن كردن موتور بجاي استفاده از موتورهاي استارت از ژنر

همانطور كه در اول اين مبحث گفته شد يكي از خواص ژنراتورهاي جريان . استفاده كرده اند 

  .مستقيم تبديل شدن آنها به الكتروموتور ميباشد 

نماي يك قطب اصلي و محل قرار گرفتن سيم ها روي آن
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مغناطيسي پوسته قرار داده اي بهمين منظور در اين سري از لكوموتيوها سيم پيچي بر روي قطبه

نماي يك قطب اصلي و محل قرار گرفتن سيمها روي آن بنام سيم پيچ راه انداز كه اين سيم  اند

در  GSپيچهاي آرميچر بطور سري قرار گرفته و بوسيله كنتاكتور  پيچ در زمان زدن استارت با سيم

  .مدار باطريها قرار ميگيرد 

سيم پيچ راه انداز و سيم پيچهاي آرميچر عبور كرده و بعد از  هنگام زدن استارت جريان باطري از

ايجاد ميدان مغناطيسي براي چند لحظه ژنراتور بصورت الكتروموتور در آمده و باعث گردش 

ژنراتور مستقيماً به ميل لنگ متصل ميباشد لذا ميل لنگ آرميچر ژنراتورميگردد و چون آرميچر 

ب اعمالي كه در موتور صورت ميگيرد موتور روشن شده و موتور نيز بگردش در آمده و بر حس

  .ميل لنگ بطور دائم شروع بگردش مينمايد 

در ژنراتور اصلي جهت توليد نيروي برق و  =  FIELD)-(BATTسيم پيچ باطري فيلد = سيم پيچ دوم 

ايجاد ميدان مغناطيسي در داخل قطبهاي پوسته ، جريان برق باطري و يا ژنراتور كمكي از طريق 

ايت شده و باعث تحريك آن مي دستگاهي بنام تنظيم بار  بسمت سيم پيچ باطري فيلد هد

  .گردد

ي كار كند بوسيله تكه موتور با چه سرع ميزان تحريك قطبهاي مغناطيسي باطري فيلد بنابر اين

  .همين دستگاه تنظيم بار كنترل ميگردد 
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چون ژنراتور اصلي بايد توليد برق =  FIELD)-(SHUNTسيم پيچ شنت فيلد = سيم پيچ سوم 

مستقيم قوي نمايد و سيم پيچ باطري فيلد هم به تنهايي كفاف اينكار را نميدهد لذا از سيم پيچ 

اين سيم پيچ از حلقه هاي زياد و نازك تشكيل شده و . فيلد استفاده شده است ديگري بنام شنت

بطور موازي در سر راه جريان برق توليدي ژنراتور اصلي قرار گرفته ، هنگاميكه ژنراتور اصلي براي 

نيروي كششي الكتروموتورها شروع به توليد جريان نمود ، مقداري از برق توليد شده براي تحريك 

توسط شنت فيلد يا باطري فيلد جمع شده و باعث شنت فيلد رفته كه ميدان ايجاد شده قطبهاي 

  .تقويت ميدان مغناطيسي و ازدياد نيروي برق ژنراتور اصلي مي گردد 

از جريان ژنراتور اصلي  SFTهمچنين سيم پيچ شنت فيلد در حالت ترمز ديناميك توسط كنتاكتور 

تا چنانچه ولتاژ توليدي الكتروموتورها در حالت ديناميك از متصل ميشود  DBRجدا شده و به رله 

عمل كرده جرياني را به داخل سيم پيچ شنت فيلد ميفرستد ، اين  DBRحد مجاز تجاوز نمايد رله 

ف ميدان باطري فيلد و يجريان يك ميدان مغناطيسي را در شنتفيلد ايجاد مي كند كه باعث تضع

  . كنترل قدرت ترمز ديناميك ميگردد

محل نصب اين سيم پيچ =  (DIFFERENTIAL)سيم پيچ تفاوت يا اختاللي = چهارمين سيم پيچ 

شنت فيلد و باطري فيلد واقع روي قطبهاي مغناطيسي پوسته بوده و در محدوده سيم پيچهاي 

 .شده است ، استفاده از اين سيم پيچ بخاطر ثابت نگهداشتن قدرت توليدي ژنراتور اصلي ميباشد 

در اثر عبور جريان برق از سيم پيچهاي =  (COMMUTATING)سيم پيچ تبديل = سيم پيچ پنجم 

آرميچر ميدان مغناطيسي اي در اطراف تيغه هاي آن ايجاد ميشود كه اين ميدان هنگام گردش 
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نراتور اصلي منحرف »آرميچر باعث ميشود تا خطوط قواي ميدان مغناطيسي قطبهاي پوسته 

بين بردن اين انحراف از سيم پيچ تبديل كه با جريان آرميچر بطور سري قرار گرفته گردد ، براي از 

  .استفاده شده است

چون آرميچر ژنراتور اصلي  = ( Compensating)سيم پيچهاي تعادل = سيم پيچ ششم 

مستقيماً  بميل لنگ موتور متصل است و هر گونه لرزشياز جانب موتور بوجود آيد به ژنراتور نيز 

منتقل ميگردد و باعث بوجود آمدن و توليد جرقه در ژنراتور ميشود ، لذا براي جلوگيري از اين 

فاده شده است ، محل عمل از سيم پيچهاي تعادل كه بصورت تيغه هاي مسي ميباشد است

 و طريقه اتصال آنها به يكديگر F12Dنماي سيم كشي كامل قطبهاي مغناطيسي پوسته ژنراتور اصلي 
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نصب اين تيغه ها در شكاف قطبهاي مغناطيسي پوسته و در قسمت جانبي قطبها بوده و تيغه 

  .ها با جريان برق آرميچر بطور سري بسته شده است 

عدد ذغال گير  12در لبه قسمت جلوي پوسته در محليكه كلكتور آرميچر قرار ميگيرد  =ذغالگيرها 

عدد ذغال نصب ميشود كه در  5سي بسته شده كه بر روي هر ذغالگير قطب مغناطي 12در مقابل 

  .عدد ذغال نصب مي گردد  60مجموع بر روي اين نوع ژنراتور 

چون جريان توليدي اين ژنراتور از نوع  =قسمت دوم و مهم اين ژنراتور نيز آرميچر آن ميباشد 

DC  ميباشد، بر روي ) كموتاتور(ميباشد لذا آرميچر آن داراي قسمت تيغه هاي مسي كلكتور

هسته آرميچر ژنراتور اصلي نيز تعدادي شيار در نظر گرفته شده كه در داخل اين شيارها سيم 

  .ميباشد قرار دارد ) نوارهاي مسي(پيچهاي آرميچر كه بصورت تيغههاي مسي 

بعد از اينكه موتور لكوموتيو بوسيله سيم پيچ  = D12Fن ژنراتور اصلي طريقه تحريك و توليد جريا

راه انداز روشن شد و موتور شروع به كار كرد با قرار دادن كليدها و فيوزها در حالت بهره برداري ، 

آمپري تحريك و تنظيم بار و زبانه هاي  80و ژنراتور كمكي از طريق فيوز  جريان برق باطري

شته به سيم پيچ قطبهاي باطري فيلد ميرسد و آنرا تحريك ميكند ، بعد از ايجاد گذا BFكنتاكتور 

ميدان مغناطيسي در پوسته ژنراتور و القاء آن به آرميچر جريان برق توليدي از قسمت تيغه هاي 

مسي كلكتور و ذغال و ذغالگيرها خارج و بسمت مدارات مورد مصرف كه غالباً الكتروموتورهاي 
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ميباشد ميرود اما اين جريان كفاف مورد نياز را نميدهد لذا مقداري از همين  كشش لكوموتيو

بسمت سيم پيچ شنت فيلد  SFو  GFاز  طريق زبانه هاي كنتاكتورهاي  جريان توليدي آرميچر

رفته و آنرا تحريك مينمايد بعد از تحريك شدن سيم پيچ شنت فيلد و ايجاد ميدان مغناطيسي 

اد شده توسط شنت فيلد با ميدان ايجاد شده توسط باطري فيلد يكي شده و در پوسته ، ميدان ايج

ميدان قويتري را ايجاد مي كند كه اينبار نيروي دو ميدان بر روي آرميچر اثر گذاشته و قدرت مورد 

  .نياز را توليد مينمايد 

  .آمپر ميباشد  2250ولت و حداكثر جريان آن  960حداكثر ولتاژ توليدي اين ژنراتور 

  موارد مصرف جريان توليدي ژنراتور اصلي

  جهت سيم پيچ شنت فيلد براي تقويت ميدان مغناطيسي خودش= 1

  جهت ايجاد ميدان مغناطيسي در پوسته و آرميچر الكتروموتورها براي نيروي كشش= 2

  ترمز ديناميكجهت ايجاد ميدان مغناطيسي فقط در پوسته الكتروموتورها در حالت = 3

  كنتاكتورها و رله هاي كنترل انتقال قدرت از سري به پاراللجهت = 4

  .نصب گرديده است  40-136الي  40-01بر روي ديزلهاي سري  D12Fژنراتور اصلي 

بوده و  D25Pمدل اين ژنراتور از نوع = دومين ژنراتور اصلي با توليد جريان مستقيم == ب= 2

نتهاي موتور پشت كابين برق بوده و محور محل نصب آن در ا.كيلووات ميباشد  1100قدرت آن 

آرميچر آن مستقيماً به ميل لنگ موتور متصل و مقدار گردش آرميچر با دور موتور يكسان 

ساختمان اين ژنراتور نيز از دو قسمت اصلي پوسته و آرميچر تشكيل شده كه در روي . است 
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شت قطب مغناطيسي پوسته آن پنج نوع سيم پيچ بر روي هشت قطب مغناطيسي اصلي و ه

 :فرعي قرار گرفته اند اسامي اين سيم پيچها عبارتند از 

 سيم پيچ راه انداز= 1 

سيم پيچ باطري فيلد = 2 

  سيم پيچ شنت فيلد = 3

سيم پيچ تفاوت يا اختالفي = 4 

اما وظيفه اين سيم پيچها دقيقاً مشابه وظيفه سيم پيچهاي ژنراتور سيم پيچ تبديل = 5

ب ژنراتورها در مورد آن صحبت شد ، با اين تفاوت كه در اين –ست كه در بخش يك ا D12Fاصلي

و ضمن حجم ) سيم پيچ متعادل كننده (ژنراتور يك سيم پيچ نسبت به نوع قبل كمتر داشته

كمتر، تعداد قطبهاي كمتري داشته و طوري طراحي گرديده كه قدرت نسبتاً بيشتري نسبت به نوع 

  .قبلي داشته باشد 

 در لبة قسمت جلوي پوسته و در محليكه كلكتور آرميچر قرار ميگيرد هشت عدد= ذغالگيرها 

ذغالگير در مقابل هشت قطب مغناطيسي بسته شده كه بر روي هر ذغالگير چهار عدد ذغال نصب 

  .ميشود كه در مجموع بر روي اين نوع ژنراتور سي و دو عدد ذغال نصب ميگردد 

بوده ليكن بخاطر طراحي جديد داراي  D12Fلحاظ ساختماني شبيه ژنراتور  از D25Pآرميچر ژنراتور 

  .حجم كمتر و كلكتور ميباشد و همانطور كه گفته شد قدرت توليدي آن نسبتاً بيشتر است 
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و طريقه اتصال سيم پيچها بر روي قطبهاي  D25Pنماي سيم كشي كامل قطبهاي مغناطيسي پوستة ژنراتور اصلي 

  مغناطيسي
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 D12Fطريقه تحريك و توليد اين ژنراتور با ژنراتور  = D25Pطريقه تحريك و توليد ژنراتور اصلي 

ولت و  D25P- 980حداكثر ولتاژ توليدي ژنراتور اصلي . دقيقاً يكي بوده و هيچ فرقي باهم ندارند 

  .ميباشد آمپر 1500حداكثر جريان آن 

  D25Pموارد مصرف جريان توليدي ژنراتور اصلي 

  جهت مصرف الكتروموتورها براي نيروي كشش لكوموتيو و قطار -1

  حالت ترمز ديناميك جهت ايجاد ميدان مغناطيسي در پوسته الكتروموتورها در  -2

جهت كنتاكتورها و رله هاي كنترل انتقال قدرت از سري به سري شنت  و از سري شنت به  -3

  پارالل  و از پارالل به پارالل شنت 

  جهت مصرف مقاومتهاي شنت الكتروموتورها  -4

بوده ، قدرت آن  D14نام اين ژنراتور ، همراه و مدل آن =  (AC)اولين ژنراتور متناوب  --ب -3

  .مپر و مولد جريان برق متناوب سه فاز ميباشدكيلو ولت آ 100

مشترك ميباشد  (AR10)ر با ژنراتور اصلي مدل واين ژنراتور در داخل يك پوسته و روي يك روت

يعني از لحاظ ساختمان مكانيكي ، يكي بوده ولي از لحاظ الكتريكي دو ژنراتور مجزا از يكديگر 

  . يماً به ميل لنگ موتور متصل است مستق ميباشند كه محور روتور آن بوسيلة كوپلي

و روتور ) استاتور يا قسمت ثابت(ساختمان داخلي ژنراتور همراه نيز از دو قسمت اساسي پوسته 

قطب نصب شده و سيم پيچهاي  16كه بر روي روتور آن تشكيل شده ) قسمت گردنده (

  .بنمايد  Sو Nپيچيده شده كه بتواند ايجاد ميدانهاي  مغناطيسي تحريك طوري بر روي اين قطبها
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سيم پيچهاي روي روتور با هم بصورت سري متصل شده و ابتدا ء و انتهاي آن بدورينگ برننجي كه 

قرار دارد متصل شده است ، استفاده از رينگ هاي ) در قسمت اطاق تميز (روتور در جلوي محور 

ولت  74برنجي بدين خاطر است كه سيم پيچ قطبهاي در حال چرخش بايد توسط جريان مستقيم

دائماً تحريك باشند لذا با استفاده از دو رينگ برنجي حلقه اي شكل يكي براي جريان مثبت و يكي 

ذغال و جا ذغالي بر روي آنها جريان الكتريكي را بطور دائم بسمت قطبها براي منفي و نصب 

  .هدايت مي كنند 

قسمت دوم ژنراتور ، استاتور آن ميباشد كه سيم پيچهاي القاء شونده درون شيارهاي آن قرار 

اين سيم پيچها با هم بصورت ستاره بسته شده و جريان متناوب سه فاز توليدي را از . دارد 

  .ي آنها دريافت مي كنند كابلها

كه   AR10نماي ساختمان روتور ژنراتور اصلي 

قطب هاي تحريك ژنراتور همراه و اصلي روي 

  آن قرار دارد
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    D14طريقه تحريك و توليد جريان ژنراتور همراه 

طريقه تحريك ژنراتور و همراه بدين صورت است كه بعد از روشن شدن لكوموتيو و ثابت ماندن  

دور موتور در دنده خنثي هم محور آرميچر ژنراتور كمكي و هم محور روتور ژنراتور همراه شروع به 

گردش مينمايد در نتيجه ژنراتور كمكي تحريك شده و بعد از طي مراحلي كه در بخش مربوط 

ولت مستقيم رسيده و اين جريان مستقيم از طريق  74تورهاي كمكي گفته شد ولتاژ آن به ژنرا

و طريقه سربندي در داخل شيارهاي آن كه  D14نماي سيم كشي قطبهاي القاء شونده روي استاتور ژنراتور همراه مدل 

در مجموع به صورت ستاره بسته مي شوند
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ي دو رينگ برنجي اول و دوم روي روتور وآمپري به دو ذغالگير و دو ذغال قرار گرفته بر ر 60فيوز 

كه از وسط محور روتور ميگذرد بسمت سيم  2و 1از طريق دو كابل به شماره هاي رسيده و از آنجا

يچ قطبهاي مغناطيسي كه در عقب مجموعه قرار دارد رفته و آنها را تحريك مي نمايد ، تحريك پ

قطبها باعث ايجاد ميدان مغناطيسي گردان در ژنراتور شده و اين ميدان به سيم پيچهاي استاتور 

  .القاء ميگرددو جريان متناوب در آنها بوجود ميايد 

در تمام مراحل كار موتور ثابت و يكسان ميباشد  تحريك قطبهاي مغناطيسي ژنراتور  همراه

ولي دور موتور هنگام بهره برداري تغيير مي ) بدليل اينكه ولتاژ توليدي ژنراتور كمكي ثابت است (

  .كند لذا ولتاژ توليدي ژنراتور همراه نيز در دنده هاي مختلف با يكديگر تفاوت دارد 

  

  

 20ولت بوده و در هر دنده كه دور موتور تغيير كند  75ولتاژ توليدي ژنراتور همراه در دنده خنثي 

ولت متناوب ميرسد ،  215ولتاژ آن به  8ولت به آن اضافه مي شود كه در نتيجه در دنده 

  . هرتز در ثانيه ميباشد  120هرتز و در حداكثر دور  42فركانس آن در دنده خنثي 

روتور ژنراتور نماي تكميل شده قطبهاي پوسته و 

همراه كه در قسمت عقب مجتمع قرار گرفته 

  است
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 .كيلوگرم است  422كيلوگرم و وزن استاتور آن  680وزن روتور 

   D14موارد مصرف جريان ژنراتور همراه مدل 

 جهت بگردش در آوردن پنكه هاي خنك كننده رادياتورهاي آب= 1

  جهت بكار انداختن موتور مكنده اطاق هواي تميز= 2

  NVRجهت رلة نبودن ولتاژ متناوب = 3

 كه جريان متناوب سه فاز توليد مي نمايد D18ژنراتور همراه مدل  نماي سيم كشي كامل داخل پوسته

ا
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 براي سيستم كنترل تحريك FCTو ترانس داكتر  T1جهت ترانس = 4

 و دستگاه آيدك در زمان درجا زدن چرخها WSTبراي ترانس داكترهاي = 5

  جهت دستگاه سنسور و ايجاد فرمان الكترونيكي توسط آن = 6

 SCRكه اين جريان توسط دستگاه  AR10جهت تحريك قطبهاي مغناطيسي ژنراتور اصلي = 7

 .يكسو شده و بمصرف ميرسد

 .نصب گرديده است  60-914الي  60-501بر روي ديزلهاي   D14 ژنراتورهمراه مدل

   (AC)دومين ژنراتور متناوب  -ب -4

كيلو ولت آمپر و مولد جريان برق  200، قدرت آن   D18نام اين ژنراتور همراه ، مدل آن  

دور موتور ولت و در حداكثر  75متناوب سه فاز ميباشد  ، مقدار ولتاژ آن در حداقل دور موتور 

هرتز در ثانيه است اين ژنراتور در داخل يك مجتمع و روي يك روتور با  120ولت با فركانس  230

در لكوموتيو هاي   AR10A5وهاي مونتاژ كانادا و مدل در لكوموتي AR10JBDمدل (ژنراتور اصلي 

الكتريكي مشترك ميباشد ، يعني از لحاظ ساختمان مكانيكي يكي بوده ولي از لحاظ )  مونتاژ كره 

 .دو ژنراتور مجزا از يكديگر ميباشند كه محور روتور است 

  

  

  

  

  

نماي رينگهاي برنجي سر روتور ، رينگ اول و دوم مربوط به 

هاي تحريك ژنراتور همراه و رينگ سوم و چهارم كه قطب

ذغال پهن تر دارد مربوط به قطبهاي تحريك ژنراتور اصلي مي 

  باشد
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قطب  16ساختمان داخلي آن از دو قسمت استاتور و روتور تشكيل شده كه بر روي روتور آن 

مغناطيسي تحريك گردان نصب شده كه سيم ژيچهاي اين قطبها طوري با هم سري شده كه 

را ايجاد بنمايد سيم ژيچهاي استاتور آن بصورت ستاره بسته شده است ،  Sو Nبتوانند ميدانهاي 

آنرا طوري طراحي كرده اند كه ضمن تشايه ساختماني با ژنراتور همراه  D18نراتور اما سازندگان ژ

نسبت جريان  D14بيشتر باشد ، بطوريكه در ژنراتور  D14نوع قبل قدرت بازدهي آن نسبت به 

  .ميباشد 19به  1نسبت جريان تحريك به توليد  D18و در ژنراتور  15به  1تحريك به توليد  

بوده با اين تفاوت كه در مسير  D14درست مشابه ژنراتور  D18ليد ژنراتور طريقه تحريك و تو

از اين   D18آمپري وجود دارد ليكن در مسير تحريك ژ ژنراتور 60يك فيوز  D14تحريك ژنراتور 

 .فيوز استفاده نشده است 

 :عبارتند از  D18 موارد مصرف جريان توليدي ژنراتور همراه مدل 

 پروانه هاي خنك كننده رادياتورهاي آبجهت بكار اندازي = 1

 جهت بكاراندازي موتور مكنده اطاق هواي تميز= 2

 NVRجهت بكاراندازي رله نبودن ولتاژ متناوب =3

در زمان درجا زدن چرخها  WSTجهت بكاراندازي سيستم آيدك و ترانس داكترهاي =  4

  T5جهت مصرف ترانس تعيين كننده دور موتور = 5

بكار گرفته  DRو  DP-EL-TR-GX-GV-SEجهت منبع تغذيه الكتريسيته براي ماجولزهاي = 6

  .ميشود 
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 SCRجهت تحريك قطبهاي مغناطيسي ژنراتور اصلي ، كه آن جريان توسط يكسو كننده هاي = 7

  .بصورت مستقيم در آمده و سپس به مصرف ميرسد 

  

  

  

 .بوده و قدرت آن ميباشدAR10مدل اين ژنراتور =  DC/ACژنراتور اصلي  -ب-5

–از لحاظ ظاهر ساختماني اين ژنراتور با ژنراتور همراه درون يك محفظه و روي يك روتور قرار دارد

نيز  AR10ساختمان داخلي ژنراتور اصلي . ليكن از لحاظ الكتريكي دو ژنراتور مجزا از يكديگر هستند 

سمت جلوي از دو قسمت اصلي استاتور و روتور تشكيل شده و دو مجتمع يكسو كننده نيز در ق

  .آن نصب گرديده است 

قطب مغناطيسي گردان ميباشد كه سيم پيچهاي اين قطبها نسبت  10روتور اين ژنراتور داراي 

ود را بوج  Sو  Nبهم سري بوده و طوري بر روي اين قطبها پيچيده شده اند كه بتوانند ميدانهاي 

ي حلقه اي شكل كه در ابتداي محور آورند ، ابتداء و انتهاي كابلهاي اين قطبها به دو رينگ برنج

نماي سيم بندي كابلهاي قطبهاي پوسته 

ژنراتور اصلي به ستونها يكسوكننده ها در 

 AR10A5جلوي مجتمع ژنراتور اصلي مدل 

 اين مدل فاقد ترانسهاي جريان مي باشد 
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اما پوسته يا استاتور اين ژنراتور . متصل گرديده است ) رينگهاي سوم و چهارم (روتور قرار دارد 

شيار بوده كه سيم پيچهاي القاء شونده درون آنها قرار دارند، اين سيم پيچها با هم  90داراي 

 15ا از هم در آمده كه از هر بخش بصورت ستاره بسته شده و در مجموع بصورت دو بخش جد

كابل خارج گرديده است، يعني در واقع استاتور ژنراتور اصلي را طوري كالف بندي كرده اند كه خود 

  .شامل دو بخش توليد كننده جريان متناوب سه فاز جدا از هم ميباشد

متصل شد نقطه ها ب وسط دو  وقتي كالفهاي استاتور ژنراتور بصورت دو سري كالف ستاره شكل

كه مربوط به  GRو سپس به رله  CR GRكالف را از طريق سيمهايي به مجتمع يكسو كننده 

اتصال بزمين است متصل مينمايد ، اين طرح بدان خاطر است كه اگر چنانچه اشكالي و يا 

) نقطه صفر(ك اتصالي اي در بين يك يا چند تا از سيم پيچهاي استاتور صورت بگيرد ، نقطه مشتر

لكوموتيو را از كار مياندازد تا از خطرات و  GRرا مطلع و رله GRداراي جريان برق شده و رله 

  .صدمات احتمالي جلوگيري بعمل آيد 

AR10نماي ساختمان ظاهري ژنراتور اصلي 
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چون جريان توليدي ژنراتور اصلي بايد بصورت مستقيم مصرف گردد، لذا در = يكسو كننده ها 

تايي يكسو  30جلوي محفظه ژنراتور اصلي در دو طرف محور روتور مقابل ژنراتور اصلي ، دو ستون 

  تايي قرار دارد هر كدام از  15كننده نصب شده كه يكسو كننده هاي هر ستون در دو رديف عمودي 

  

  

ژنراتور اصلي كه به صورت ، دو گروهي ، بسته شده و طريقه قرار گرفتن فيوزها در مسير قطبها نماي سيم كشي قطبهاي پوسته 

همراه با موقعيت نصب ترانسهاي جريان فيديك و سيم كشي  –و يكسوكننده ها و فرم اتصال يكسوكنندها به ستونهاي خود 

  مربوط به اتصال زمين GR، دو گروه ، قطبهاي ژنراتور اصلي به رله  ولتاژ فيدبك و طريقه نقاط اتصال صفر
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رنگ ه يكسو كننده ب 15رنگ سفيد جهت جريان مثبت و ه بيكسو كننده  15اين رديفها شامل 

از سيم پيچهاي پوسته صورتي جهت جريان منفي ميباشد اما چون الزمست كه مقدار خروج جريان 

كنترل شود لذا در مسير هر كدام از يكسو كننده هاي مثبت و منفي يكعدد فيوز يكبار مصرف 

علت آنكه از دو ستون يكسو كننده استفاده شده آنست كه سيم پيچهاي ( نصب نموده اند 

را بدين  پس ميتوان موارد فوق) استاتور را همانطور كه گفته شد بدو قسمت تقسيم نموده اند 

يكسو كننده مثبت  30در مجموع داراي  dc/acصورت هم بيان نمود كه هر ژنراتور اصلي مدل 

عدد فيوز ايمني در مسير آنها ميباشد ،  30يكسو كننده منفي برنگ صورتي و  30برنگ سفيد و 

  .اين يكسو كننده ها با هم بصورت پل سه فاز نصب شده اند 

  

در وسط هر كدام از ستونهاي يكسو كننده ها دو صفحه وجود دارد كه جريانهاي يكسو شده مثبت و 

منفي از طريق يكسو كننده ها به اين دو صفحه داده شده و كابلهاي مصرف كننده ها نسبت به 

  .ميگردند نوع مصرفشان به اين صفحات متصل 

و سيم پيچ  AC / DCتور اصلي نماي باز پوسته يك ژنرا

  قطبهاي مغناطيسي آن
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  DC/ACطريقه تحريك و توليد ژنراتور اصلي 

باشد لذا براي اين  DCهمانطور كه گفته شد جريان تحريك هر نوع ژنراتوري بايد از نوع مستقيم 

گذشته و  GFAو  GFآمپري و كنتاكتورهاي  100ژنراتور، جريان متناوب ژنراتور همراه از دو فيوز 

گردد ، بعد از كنترل و فرمان توسط دستگاه سنسور ، جريان مي SCRوارد مجتمع يكسو كننده هاي 

خارج و بعد از گذشتن از زبانه هاي  SCRمتناوب يكسو شده و از مجتمع يكسو كننده هاي 

وارد ذغالگير و ذغالهاي نصب شده بر روي دو رينگ برنجي جلوي روتور  GFAو  GFDكنتاكتورهاي 

به دو   4و  3ز رينگ برنجي از طريق كابلهاي شماره شده و بعد ا) رينگ سوم و چهارم(ژنراتور 

قطبهاي گردان روي روتور ميرسد ، كه جريان برق بعد از تحريك نمودن قطبها در سيم پيچهاي 

  . ژنراتور ايجاد ميدان مغناطيسي گردان مينمايد 

پيچهاي ميدان ايجاد شده به سيم پيچهاي استاتور القاء شده و از طريق كابل هاي متصل به سيم 

  .استاتور جريان متناوب خارج مي گردد 

عدد يكسو  30فيوز ايمني و  30جريان متناوب توليد شده بعد از خارج شدن از سيم پيچها از 

كننده برنگ سفيد گذشته و به جريان مستقيم تبديل مي گردد، كه جريان مستقيم بعد از يكسو 

ها هدايت شده و از طريق كابلهايي  كننده ها به سمت صفحه مثبت داخل مجتمع يكسو كننده

كه به اين صفحه متصل هستند به سمت مصرف كننده ها هدايت ميگردد و كابلهاي برگشتي از 

مصرف كننده ها نيز به صفحه منفي داخل مجتمع يكسو كننده ها وصل گديده تا جريان برگشتي 

  .يكسو كننده منفي هدايت نمايد 30را بسمت 
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آمپر و  4200آمپر و حداكثر جريان توليدي آن  108حريك اين نوع ژنراتور همچنين حداكثر جريان ت

  .ولت ميباشد  1300حداكثر ولتاژ توليدي آن 

  موارد مصرف جريان توليدي اين نوع ژنراتور عبارتست 

  جهت مصرف پوسته و آرميچر الكترو موتورها براي نيروي كشش = 1

  جهت مصرف فقط پوسته الكتروموتورها در حالت ترمز ديناميك = 2

  FCTجهت كنترل سيستم ترانس داكتر = 3

  جهت كنترل سيستم و رله و كنتاكتورهاي انتقال قدرت از سري به پارالل = 4

  جهت كنترل وكاهش تحريك در حالت ديناميك بوسيله دستگاه سنسور= 5

 براي جلوگيري از افزايش ولتاژ خود ژنراتور اصلي OVRجهت كنترل سيستم = 6

كه دو رديف يكسوكننده در جلوي آن نصب مي باشد   AC / DCنماي باز جلوي محفظه ژنراتور اصلي 

SJMS



آشنايي با الكتروموتور و ژنراتور

 56 

استفاده گرديده  GT26CW-2Aو  GT26CW-2و  GT26CWاز اين مدل ژنراتور بر روي ديزلهاي 

از همين مدل بوده و در لكوموتيوهاي  984الي  975و  914الي  501كه در لكوموتيوهاي سري 

درون ژنراتور اصلي از ترانسهايي استفاده شده بنام ترانسهاي  994الي  985و  975الي  915سري 

بك تحريك و كنترل مدار سري كه كنترل جريان و ولتاژ فيد (GPT1-CTC-CTB-CTA)جريان و ولتاژ 

نماي سيم كشي يكسو كنندههاي جلوي دو مدل .ژارالل از طريق اين ترانسها صورت ميگيرد 

 32و  31ژنراتور اصلي يكي با ترانس جريان و ديگري بدون ترانس جريان در شكلهاي صفحات 

  .آمده است 

 

AR10نماي يكي از فيوزهاي بكار رفته در ژنراتور      

ا

كسوكردن چريان نماي يكي از يكسوكننده هاي پرقدرت كه براي ي

  متناوب ژنراتور اصلي بكار گرفته شده است
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