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کمپانــی International Capacitors S.A بــا نــام تجــاری LIFASA در 
ســال 1949 میــادی در اســپانیا، شــهر بارســلونا تاســیس گردیــده و فعالیــت 
خــود را بــر پایــه ســاخت تجهیــزات برقــی از قبیــل خــازن، راکتــور، فیلترهــای 
ضــد هارمونیــک، آناالیــزر شــبکه و ... بنــا نهــاده و همــواره بهینــه ســازی مصرف 
انــرژی را در رأس امــور خــود قــرار داده اســت و بــه همیــن دلیــل عمــده فعالیت 
خــود را روی ســاخت و بارگــذاری تجهیــزات مرتبــط بــا ایــن هــدف در صنایــع 

بــرق، نفــت و گاز، پتــرو شــیمی، فــوالد، ســیمان و ... متمرکــز نمــوده اســت.

ــه 70  ــی از ســال 1949 بیــش از 50 درصــد محصــوالت خــود را ب ــن کمپان ای
کشــور  در 5 قــاره صــادر نمــوده اســت. محصــوالت ســاخت ایــن کمپانــی بــر 
اســاس اســتاندارد هــای بیــن المللــی و اســتاندارد اروپــا ســاخته مــی شــود. ایــن 

کمپانــی دارای گواهینامــه هــا و تاییدیــه هــای بســیاری مــی باشــد.

International Capacitors S.A. is a consolidated company  in 
both Spanish and international markets thanks to many 
years of experience and dedication to what it has been its 
product par excellence along its history: the capacitor for 
the electrical installation. With its commercial brand name 
LIFASA, present in the market for more than 60 years and a 
constant technical and technological evolution, it has succee-
ded in getting adapted continuously to the progress and mar-
ket requirements nowadays.

LIFASA capacitors are present in the market since 1949. 
More than 50 % are exported to 70 countries in five conti-
nents. Capacitors are manufactured according to European 
and other International Standards. They have obtained lar-
ge number of certificates and approvals.

• More than 65 years of historyبیش از 65 سال تجربه  •
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Presentation / معرفی

ــاء  ــگام در ارتق ــیس، پیش ــدای تاس International Capacitors S.A از ابت
ــن  ــه ISO9000 ای ــوده اســت. از ســال 1987، گواهینام ــت محصــوالت ب کیفی
کمپانــی به صورت دوره ای توســط ســازمان هــای بین المللــی  ارزیابی می گردد.

  ،ISO9001:2008 پنجگانــه  هــای  گواهینامــه  حاضــر،  حــال  در 
و   IECQC080000ROHS   ،  OSHAS18001:2007   ،  ISO14001:2004
REACH ، گــواه بــر تضمیــن محصــوالت ایــن کمپانــی اســت، ایــن محصــوالت 
ــند.  ــی باش ــالم م ــن و س ــران، ایم ــرای کارگ ــازگار و ب ــت س ــط زیس ــا محی ب
 ISO50001:2011 همچنیــن ایــن کمپانــی دارای گواهینامــه بهــره وری انــرژی

ــد. ــی باش ــز م نی

International Capacitors S.A. has been from its beginnings 
a pioneering company in the promotion of the quality of 
its products. Since 1987, it maintains an ISO9000 Quality 
System periodically audited by international bodies. 

At present, it has quintuple certification ISO9001:2008, 
ISO14001:2004, OSHAS 18001:2007, IEC QC 080000-RoHS 
and REACH, that guarantees the highest quality standards in 
its products, while they are manufactured in a way both en-
vironmentally friendly and safe and healthy for its workers. 
It also has energy efficiency certification ISO 50001:2011

• Highest quality standardsمحصوالت با باالترین استاندارد  •

به تمامی افراد در این کمپانی آموزش های الزم جهت دستیابی به اهداف مذکور داده 
شده است.

Every person in the company is trained and motivated to 
participate actively in achieving this objective.

ایــن شــرکت متعهــد بــه ارائــه بهتریــن خدمــات بــا حداکثــر انعطــاف پذیــری بــرای 
در نظــر گرفتــن تمامــی نیــا ز هــای مشــتریان مــی باشــد. ایــن خدمــات شــامل 

مــوارد زیــر اســت : 
• توصیه های اقتصادی و فنی

• پشتیبانی در نصب و راه اندازی
• پشتیبانی دائم در تمام طول عمر محصوالت

• آموزش  در محل و در کارخانه
• وارانتی بین المللی

The company is commited to give the best service with 
maximum flexibility to meet customer requirements.

• Economical and technical advices.
• Support in installation and commissioning.
• Permanent support during the whole life of our products.
• Trainig on site and in factory.
• International warranty.

• Comprehensive services خدمات جامع  •
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1. جبران سازی در شبکه های فشار قوی
 

• جبران سازی با خازن های فشار قوی در کجا انجام می شود ؟
• جبران سازی در طرف فشار قوی یا فشار ضعیف

• مزایای نصب خازن

2. جبران سازی در
ترانسفورماتور های قدرت

3. جبران سازی در موتور ها/ 
     ژنراتورهای القائی

• خازن برای اتصال مستقیم به مصرف کننده
• خازن برای اتصال موازی به مصرف کننده

4. خازن های قدرت فشار قوی
 

• عمومی
• ساختار

• ویژگی های فنی اصلی
• اطالعات فنی

• مراجع استاندارد ها
• انتخاب خازن ها بر اساس کاربرد

· سه فاز    
· تک فاز   

5. بانک های خازنی فشار قوی
    ثابت و اتوماتیک

 
• بانک های خازنی با یونیت های 3 فاز

• بانک های خازنی با اتصال ستاره دوبل سه فاز
• بانک های خازنی ثابت برای اتصال دائم
 • بانک های خازنی فشار قوی اتوماتیک

6. راکتور محدود کننده جریان هجومی
)سلف( 

• زمانی که فقط یک بانک خازن متصل است
• بانک های خازن متصل شده به صورت موازی
• راکتور جریان هجومی برای بانک های خازن

7. کنترل و حفاظت در
 بانک های خازنی فشار قوی

 
• فیوز های فشار قوی با قابلیت قطع سریع

• ترانسفورماتور جریان عدم تعادل نوترال و رله
• کنتاکتور های خأل ، دیژنکتور های SF6 و مقره ها

8. انتخاب بانک های خازنی :
    درجه بندی های استاندارد

 
• بانک های خازنی فشار قوی ثابت

· تا 6/6-5 کیلو ولت با یونیت های خازنی سه فاز   
· تا 22 کیلو ولت با یونیت های خازنی تک فاز   
· تا 33 کیلو ولت با یونیت های خازنی تک فاز   

1. COMPENSATION OF HV SYSTEMS
 
• Where to compensate with HV capacitors?
• Compensation at HV side or LV side
• Benefits of capacitor installation

2. COMPENSATION OF
    POWER TRANSFORMERS

 
3. COMPENSATION OF MOTORS/
    ASYNCHRONOUS GENERATORS
 
• Capacitor for direct connection to machine
• Capacitor for parallel connection to machine

4. HIGH VOLTAGE POWER CAPACITORS
 
• General 
• Construction 
• Main technical characteristics 
• Technical data
• Reference standards
• Selection of capacitors according to application
  · Three phase 
  · Single phase  

5. HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS
    FIXED & AUTOMATIC
 
• Banks with 3 phase units
• Three phase double star connection
• Fixed capacitors banks (for permanent connection)
• HV automatic power capacitor banks 

6. INRUSH CURRENT LIMITING REACTOR
    (Inductor) 
 
• When only one capacitor bank is connected
• Parallel connected banks
• Inrush current reactor for capacitor banks

7. CONTROL AND PROTECTION OF 
    HV CAPACITOR BANKS
 
• High Voltage HRC (High Rupturing Capability) Fuses
• Neutral unbalance current transformer and relay
• Vacuum contactors, SF6 circuit breakers & isolators

8. SELECTION OF CAPACITOR BANKS: 
    STANDARD RATINGS
 
• High Voltage fixed capacitor banks
  · of 5/6.6kV with 3 phase capacitor units 
  · of 22kV with single phase capacitor units
  · of 33kV with single phase capacitor units

5-6
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8-11

12-19

20-24
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28-31

31-32
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بعضى نمونه ها عبارتند از:

• کارخانه هاى سیمان
• نصب در کوره القایى الکتریکى

• پتروشیمى و نفتى
• ایستگاه هاى پمپاژ آب

• مرکز کنترل موتور هاى فشار قوى
• کارخانه هاى تصفیه آب. کارخانه هاى آب شیرین

• نیروگاه هاى بادى
• فرودگاه

• ایستگاه هاى تولید برق در سطح کالن و مقیاس کوچک
• پست هاى برق / مرکز انتقال برق فشار قوى

• واحد هاى ساخت کاغذ
• شرکت هاى توزیع برق

• به طور کلى در صنایع بزرگ

1.جبران سازى در شبکه برق فشار قوى

1.1. جایى که جبران سازى با خازن هاى
 فشار قوى نیاز است

ــه  ــا تغذی ــرق و ی ــع ب ــراى توزی ــه ب ــى ک ــاى قدرت ــازى در سیســتم ه ــران س جب
ماشــین هــاى فشــار قــوى اســتفاده مــى شــود بســیار توصیــه مــى شــود، در حالــى 
کــه مصــرف کننــده مــى توانــد بــه یــک ســود برگشــتى کــه بــر روى آن ســرمایه 
ــراى  ــى ب ــوى زمان ــار ق ــاى فش ــازن ه ــد خ ــاه برس ــدت کوت ــرده در م ــزارى ک گ
ــت  ــو ول ــاژ شــبکه از یــک کیل ــا دار هســتند کــه ولت ــى معن سیســتم هــاى قدرت

باالتر مى باشد. (خدمات عمومى شبکه برق فشار قوى)

2.1. جبران سازى در طرف فشار قوى یا فشار ضعیف
در صنایــع و تجهیزاتــى کــه بــا بــرق فشــار ضعیــف کار مــى کننــد امــا بــرق آنهــا 
از شــبکه فشــار قــوى تامیــن مــى شــود، همیشــه ایــن شــک وجــود دارد کــه در 
ســمت فشــار قــوى جبــران ســازى انجــام شــود یــا در ســمت فشــار ضعیــف. بــراى 
ــبکه را  ــو  ش ــوان راکتی ــرف ت ــه مص ــت ک ــو، الزم اس ــوان راکتی ــاز ت ــبه نی محاس
بدانیــم. اگــر نیــاز تــوان راکتیــو بــاال باشــد، توصیــه میشــود کــه جبــران ســازى در 

سمت فشار قوى انجام شود.
در مــواردى کــه نیــاز تــوان راکتیــو کمتــر از یــک مــگاوار باشــد، جبــران ســازى 

در سمت فشار قوى پیشنهاد مى شود.

بــه هــر حــال،  جبــران ســازى بــه طــور معمــول در ســمت فشــار ضعیــف انجــام 
ــار  ــع سیســتم فش ــبکه توزی ــف در ش ــازى در فشــار ضعی ــران س ــود. جب ــى ش م
ضعیــف و جبــران ســازى در فشــار قــوى در پســت هــا و یــا مراکــز بــا بــار ولتــاژ 

باال انجام مى گیرد.

در مجمــوع داشــتن یــک نــوع جبــران ســازى توصیــه نمــى شــود. در شــبکه فشــار 
قــوى، بدســت آوردن یــک الگــوى پایــدار از تغییــرات کیلــو وار مشــکل اســت. در 
صورتــى کــه در ســمت فشــار ضعیــف نصــب کیلــووار زیــاد، هزینــه باالتــرى نیــاز 

است.
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3.1. مزایاى نصب خازن

کمکى که با  کاهش مصرف توان راکتیو القایى صورت مى گیرد عبارت است از:
• کاهش زیان براى ضریب توان در قبض برق

مزیت هاى فنى:
• افزایش توان اکتیو خروجى از ترانسفورماتور قدرت

• کاهش تلفات توان در کابل ها و هادى ها در کاهش جریان
• کاهش جریان، طول عمر سوئیچگیر ها و کابل هاى متصل را افزایش مى دهد

• ولتاژ انتهاى خط بهبود مى یابد. در این حالت توصیه مى شود که خازن ها
  را در انتهاى بار یا نزدیک نقطه مصرف انرژى متصل کنید

• با جبران سازى با خازن هاى فشار قوى در سایت هاى تولید کننده هارمونیک 
   میتوان هارمونیک هاى موجود در سیستم هاى فشار ضعیف را کاهش داد

ــب  ــا نص ــدرت را ب ــب ق ــه از ضری ــدار بهین ــک مق ــت ی ــوع الزم اس ــر دو ن در ه
اقتصادى خازن فراهم کنید.

نصب خازن مى تواند به صورت ثابت یا اتوماتیک باشد.
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2. جبران سازى در ترانسفورماتور هاى قدرت

ترانســفورماتور هــاى قــدرت یکــى از مصــرف کننــده هــاى عمــده تــوان راکتیــو 
هســتند و نصــب خــازن هــا بــا ترانســفورماتور هــاى قــدرت داراى مزیــت هــاى 

فنى باالیى مى باشند.

جدول جبران سازى ثابت براى ترانسفورماتور هاى قدرت فشار قوى

بــراى محاســبه مقــدار کلــى تلفــات تــوان راکتیــو  بایــد جریــان مغناطیســى را در 
ــا شــرایط نامــى جریــان  ــارى ت ــه طــور کلــى حالــت بــى ب نظــر بگیریــم، کــه ب
مغناطیســى ثابــت دارد و در حالــت بــى بــارى ترانســفورماتور ثابــت اســت و بــا 
ــارى ترانســفورماتور اســت.  ــاى ب ــت ه ــه حال ــار وابســته ب ــرایط ب ــه ش ــه ب توج
ــار هــا را تامیــن مــى کننــد، کــه  ــو ب ــوان راکتی ترانســفورماتور هــا همچنیــن ت

البته به تغییرات بار وابسته است.
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entation
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انتزاعى

شــده  مصــرف  بــار  راکتیــو  تــوان  آوردن  بدســت  بــراى  بــاال  فرمــول 
ترانسفورماتور ها استفاده مى شود که در آن:

Qt: توان راکتیو کلى
Sn: توان نامى ترانسفورماتور

Lo: جریان بى بارى
Ucc: ولتاژ ظاهرى

S: بار نامى ترانسفورماتور
این توان شامل دو بخش است:

بخــش اول (Sn.Io) کــه ثابــت اســت و بــه جریــان مغناطیســى بســتگى دارد و 
معمــوال بیــن 0,5 تــا 2,5 درصــد قــدرت نامــى ترانســفورماتور مى باشــد. بخش 
دوم متناســب بــا مجــذور تــوان ترانســفورماتور (بــار) در هــر زمــان مــى باشــد. 
ــا 10  ــع تقریب ــفورماتور توزی ــک ترانس ــى ی ــده کل ــرف ش ــو مص ــوان راکتی ت

درصد از کل بار مى باشد.
ــوان  ــا ت ســازنده هــاى ترانســفورماتور توصیــه مــى کننــد کــه خــازن هــاى ب
(کیلــو  نامــى  تــوان  بــار  کل  درصــد   15 از  بیشــتر  وار)  (کیلــو  نامــى 
ولــت آمپــر) ترانســفورماتور را، بــه صــورت دائمــى بــراى جبــران ســازى ثابــت 
متصــل نکننــد. ایــن کار بــراى جلوگیــرى از صدمــه بــه ترانســفورماتور هــا مــى 
باشــد، در ایــن صــورت بــراى مــدت طوالنــى در شــرایط بــى بــارى نگهــدارى 

مى شود.

3. جبران سازى در موتور ها / ژنراتورهاى آسنکرون

حالــت دیگــر از بــار هایــى کــه عمدتــاً بــه شــبکه فشــار قــوى متصــل هســتند، 
ــور هــاى آســنکرون مــى باشــند. ایــن یــک نصــب مهــم مــى  ــور هــا / ژنرات موت
باشــد و  در نصــب، عملکــرد و نگهــدارى دقــت زیــادى الزم اســت. بــراى جبــران 
ــوى  ــار ق ــبکه فش ــه ش ــه ب ــى ک ــار های ــوع از ب ــن ن ــو در ای ــوان راکتی ــازى ت س

متصل مى باشند، سه را وجود دارد:

خازنى که به ترمینال هاى ماشین متصل مى شود
خازنى که به طور موازى به ماشین متصل مى شود

جبران سازى گروهى - اتوماتیک

ســرمایه گــزارى اولیــه در ایــن نــوع از ماشــین هــا، بســتگى بــه حســاب کنتــرل 
ــا تجهیــزات  هــاى مختلــف مرتبــط و سیســتم هــاى محافظــت شــده دارد، تــا ب
ــوان  ــازى ت ــران س ــراى جب ــب ب ــرح مناس ــن ط ــوند. ای ــده ش ــه اى گنجانی پای

راکتیو مى باشد که عملکرد آن قابل دوام و اقتصادى مى باشد.
خــازن متصــل شــده بــه یــک ماشــین چرخشــى بــا یــک پدیــده ویــژه بــه اســم 
خــود القــاء شــده مواجــه مــى شــود. زمانــى کــه یــک ماشــین از  تأمیــن کننــده 
نیرویــش جــدا مــى شــود، بــراى مدتــى بــه چرخــش بــه خاطــر اینرســى ادامــه 
مــى دهــد. جریــان تخلیــه از خــازن، جریــان محــرك را تولیــد مــى کنــد و ایــن 
باعــث بــاال رفتــن ولتــاژ ژنراتــور مــى شــود. ولتــاژ بــاال تولیــد شــده بــه وســیله 

این پدیده، هم براى ماشین و هم براى خازن مضر مى باشد.
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در ماشــین هــاى بــا جریــان متنــاوب، تــوان راکتیــو بیــن 30 تا 40 درصــد قدرت 
نامــى آن هــا مــى باشــد بنابرایــن یــک مصــرف کننــده مهــم تــوان راکتیــو در 
سیســتم مــى باشــند. معمــوال اصــالح ضریــب قــدرت ایــن نــوع از تجهیــزات بــا 
ــور انجــام مــى  ــال موت ــه ترمین ــک خــازن مناســب ب ــک بان اتصــال مســتقیم ی

شود.

ــراى خــازن و  ســوئیچگیر، کنتــرل هــا و حفاظــت از عملکــرد ماشــین را هــم ب
هــم بــراى ماشــین بــه طــور همزمــان انجــام مــى دهــد. ایــن روش رایــج تریــن 
و اقتصــادى تریــن راه بــراى جبــران ســازى تــوان راکتیــو ماشــین هــاى دوار مــى 
ــدارى از خــازن،  ــکان بیشــتر در عملکــرد و نگه ــراى ام ــر حــال ب ــه ه باشــد. ب
ــا شــینه هــا در تابلــو بــرق متصــل شــده  ــه ترمینــال هــاى ماشــین و ی بایــد ب

باشد. بسته به نوع انتخاب، اجرایى خواهد شد.

زمانــى کــه تعــدادى از موتــور هــا  بــه یــک شــینه، در یــک مرکــز کنتــرل موتــور 
ــل  ــک پن ــن روش نصــب ی ــف بهتری ــد فشــار ضعی ــند، همانن ــى باش متصــل م
اتوماتیــک اصــالح ضریــب قــدرت فشــار قــوى مــى باشــد. در ایــن حالــت، یــک 
بانــک خــازن، بــا تــوان نامــى (کیلــو وار) مشــخص شــده بوســیله موتــور هــاى 
مختلــف متصــل شــده  بــه سیســتم و بیشــترین تعــداد موتــور هایــى کــه در هــر 
زمــان انــرژى دار باقــى مانــده، انتخــاب شــده انــد. بانــک خــازن بــه پلــه هایــى 
مســاوى یــا نــا مســاوى کیلــو وار بســتگى بــه شــرایط بــار تقیســم مــى شــود. 
پلــه هــاى خــازن بــه صــورت اتوماتیــک داخــل یــا خــارج مــى شــوند. تفــاوت 
بیــن ایــن نــوع از نصــب و باقــى در ســرمایه گــزارى اولیــه بــاال مــى باشــد. اگــر 

چه با جبران سازى دقیق و موثر، در دراز مدت این امر سودمندتر است.
خازن براى اتصال مستقیم به سراسر ترمنیال هاى ماشین

شــکل نحــوه اتصــال را نشــان مــى دهــد. کنتــرل و حفاظــت بــراى موتــور هــا 
 Ic<Io هماننــد خــازن هــا رایــج مــى باشــد. در ایــن حالــت مــا بایــد محدودیــت
(جریــان بــدون بــار موتــور) را در نظــر بگیریــم. بنابرایــن کمتریــن احتمــال بــراى 

خود القایى وجود دارد.
ــر  ــول زی ــتفاده از فرم ــا اس ــازن ب ــک خ ــو وار) ی ــاز (کیل ــدرت مج ــر ق حداکث

محاسبه مى شود:

بــراى Cosφ ماکســیموم، کــه موتــورى منحصــر بــه فــرد داشــته باشــیم از 0,95 
استفاده مى کنیم.

حداکثر توان خازن به کیلووار
جریان بدون بار موتور

ولتاژ نامى
توان نامى موتور

ضریب قدرت اولیه

ک فنی
Technical Docum / مدار

entation
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نوشته هاى به رنگ آبى، مقدار کیلووار خازن هایى هستند که به ترمینال هاى موتور براى بدست آوردن ضریب قدرت نهایى نشان داده شده با کمترین احتمال خود القایى متصل مى شوند.

خازن براى اتصال موازى به ماشین

در ایــن نــوع از اتصــال، مــا حالــت هــاى احتمالــى خــود القایــى را تخمیــن مــى 
ــرد و  ــود. عملک ــى ش ــن م ــک ممک ــه ی ــک ب ــدرت نزدی ــب ق ــک ضری ــم و ی زنی
محافظــت دســتگاه هــا، بــراى موتــور و بانــک خــازن مجــزا مــى باشــند. بــه ایــن 
ــک  ــه بان ــد و در صورتیک ــى باش ــتقل م ــازن مس ــور و خ ــرد موت ــب، عملک ترتی
خــازن نیــاز داشــته باشــد وارد یــا خــارج مــى کنــد. بانــک خــازن بعــد از دادن 
ــاره متصــل مــى شــود. هیــچ نیــازى بــه خــارج  زمــان کافــى بــراى تخلیــه، دوب
نگــه داشــتن موتــور در زمــان تعمیــر بانــک هــاى خــازن نمــى باشــد. تــوان نامــى 

( مقدار کیلو وار) یک بانک خازن از طریق این فرمول بدست مى آید:
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جدول زیر مقدار کیلو وار خازن براى موتور هاى آسنکرون با توجه به کیلو وات نامى و سرعت ( دور در دقیقه ) آنها را نشان مى دهد.

جبران سازى گروهى - اتوماتیک

روش مــدرن جبــران ســازى بــراى گروهــى از موتــور هــا در یــک مرکــز کنتــرل 
ــب  ــن روش، ضری ــد. در ای ــى باش ــک م ــدرت اتوماتی ــب ق ــالح ضری ــور، اص موت
قــدرت سیســتم بوســیله یــک کنتــرل کننــده بــا یــک بانــک خــازن بــا ابعــاد و 
قــدرت نامــى بــه یــک ضریــب قــدرت بهینــه، بهبــود مــى یابــد. ضریــب قــدرت 
ــه هــاى  ــه / کــم کــردن پل در یــک مقــدار از پیــش تعییــن شــده بوســیله اضاف

خازنى داراى اختالف در بار متصل شده حفظ مى شود.
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خازن های قدرت
فشار قوی

High Voltage
Power Capacitors
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ک فنی
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4. خازن هاى فشار قوى لیفاسا

به طور کلى

ــراى اصــالح ضریــب قــدرت و فیلتــر هــاى  یونیــت خــازن هــاى فشــار قــوى ب
هارمونیکــى در محفظــه فــوالدى ضــد زنــگ کــه داراى بوشــینگ هــاى پرســلین  

مى باشند.

معموال دو نوع وجود دارند:
• یونیــت خازنــى تــک فــاز (یــک یــا دو بوشــینگ) بــا فیــوز داخلــى کــه مناســب 
ــا  ــاى ب ــین ه ــا ماش ــر و ی ــت و باالت ــو ول ــرق 11 کیل ــبکه ب ــراى نصــب در ش ب

توان باالى فشار قوى مى باشند.
• یونیــت خازنــى ســه فــاز (ســه بوشــینگ) بــا فیــوز داخلــى کــه بــراى نصــب بــه 
شــینه هــاى سیســتم قــدرت یــا تجهیــزات بــا ولتــاژ نامــى کمتــر از 

11 کیلو ولت مى باشند.

ساختار
ســاختار داخلــى یــک یونیــت خازنــى از گروهــى از عنصــر هــاى خــازن تــک فــاز 
بــا ظرفیــت مناســب تشــکیل شــده اســت. تعــدادى از ایــن عنصــر هــا بــه صــورت 
ســرى - مــوازى متصــل مــى باشــند تــا قــدرت و ولتــاژ نامــى طراحــى شــده بــه 

دست آید.
گروهــى از عنصــر هــا بــه صــورت ســرى متصــل شــده تــا ولتــاژ نامــى را تعییــن و 
ــو وار)  ــو (کیل ــوان راکتی ــک گــروه ســرى ت ــوازى در ی تعــدادى از عنصــر هــاى م

نامى یونیت خازنى را تعیین مى کنند.

یونیــت هــاى خازنــى بــا تکنولــوژى «All Film» ســاخته مــى شــوند. المــان هــاى 
خــازن بــا فیلــم پلــى پروپیلــن بــا کمتریــن تلفــات و فویــل هــاى آلومینیومــى بــا 
طول زیاد پیچیده مى شــوند. این تکنولــوژى جایگزین «Paper-Film» قبلى (دى 
ــات در دى  ــه تلف ــل توج ــردن قاب ــم ک ــراى ک ــا ب ــازن ه ــوط) خ ــک مخل الکتری
کیلــو  بــر  وات  از 0/15  کمتــر  هــا  تلفــات خــازن  باشــد.  مــى  الکتریــک 
وار هســتند و عــالوه بــر آن، در صــورت اتصــال کوتــاه در مــدار هــاى داخلــى خطــر 
قطــع شــدن و انفجــار از بیــن مــى رود. در خــازن هــاى ســنتى، ســطح تولیــد گاز 

هاى غیر طبیعى کاغذ تا حد خطرناکى باال مى رفت.
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ســطح فیلــم پروپیلــن زبــر اســت تــا تزریــق روغــن در فیلــم داخلــى و الیــه هــاى 
فویــل ســریع تــر و بــا تاثیــر بیشــتر در زمــان اشــباع ســازى انجــام شــود و ایــن 

امر باعث کاهش قابل توجه زمان ساخت مى شود.
خمیدگــى فویــل آلومینیومــى داخــل عنصــر توســط لیــزر بریــده شــده تــا آن را 
صــاف و بــدون نقــاط تیــز باشــد (کــه بــه طــور معمــول بخاطــر لبــه هــاى بریــده 
شــده فویــل تیغــه اى وجــود دارد). بنابرایــن میــدان الکتریکــى در گوشــه  
کاهــش یابــد تــا ســطح ولتــاژ کرونــا کاهــش یابــد. یونیــت هــاى خــازن تحمــل 

باالترى در برابر اضافه ولتاژ و حالت گذرا را دارند.

مشخصات فنى اصلى

در  شــده  توصیــه  هــاى  اســتاندارد  بــه  توجــه  بــا  لیفاســا  گارانتــى 
IEC60871-1:1997 مى باشد.

قابلیت تحمل 10 درصد اضافه ولتاژ (1,10xUn) براى 12 ساعت در هر 24 ساعت
قابلیت تحمل 30 درصد اضافه جریان (1,3xln) به طور مداوم

توانایــى تحمــل اضافــه بــار کــه در بــاال گفتــه شــد بــراى تحمــل تغییــرات ولتــاژ 
و هارمونیک هایى که در شبکه برق موجود است، مى باشد.

مایــع مــورد اســتفاده بــراى اشــباع ، از 40E-SAS و M/DBT اســت، روغــن هــاى 
خــازن از نــوع بــدون کلــر قابــل تجزیــه مــى باشــند و توانایــى تحمــل باالیــى در 

برابر تخلیه هاى جزئى دارند.

در یونیــت هــاى خازنــى مقاومــت هــاى تخلیــه داخلــى قــرار داده شــده اســت تــا 
ولتــاژ باقــى مانــده را از پیــک Un.2√ بــه 75 ولــت در مــدت 10 دقیقــه مطابــق 

با استاندارد IEC بعد از قطع شدن از شبکه برق کاهش دهند .

ــرار داده شــده  ــا ق ــان ه ــک از الم ــر ی ــراى ه ــت خــازن ب ــى در یونی ــوز داخل فی
اســت، تــا المــان را از مــدار در بدتریــن حالــت در صــورت بــه وجــود آمــدن یــک 
ــا یــک المــان  ــى ب ــان قطــع کنــد و یونیــت خازن ــا اضافــه جری نقــص کوچــک ی
کمتــر بــه کار خــود ادامــه مــى دهــد. اگــر در گــروه ســرى یــک المــان در حــال 
کار، یــک نقــص بــه وجــود بیایــد در زمانــى کــه جریــان صفــر اســت (ولتــاژ بــاال 
باشــد) بــه دلیــل تخلیــه انــرژى از باقــى عنصــر هــاى مــوازى متصــل بــه گــروه، 
فیــوز المــان خــراب از مــدار خــارج مــى شــود. در اکثــر مواقــع عملکــرد فیــوز در 
ایــن حالــت قــرار مــى گیــرد. اگرچــه زمانــى کــه جریــان زیــاد اســت نقــص در 
المــان رخ مــى دهــد (ولتــاژ صفــر باشــد) تمامــى جریــان خــازن از طریــق المــان 
ــه نحــوى عمــل مــى کنــد کــه نمــى  معیــوب از سیســتم مــى گــذرد و فیــوز ب

تواند در برابر اضافه جریان مقاومت کند.

از دســت دادن یــک المــان تــوان خروجــى یونیــت را تقریبــا بیــن 2 تــا 4 درصــد 
خروجــى حالــت عــادى کاهــش مــى دهــد، در نتیجــه یونیــت بــه کار عــادى خــود 
ادامــه مــى دهــد و عمــر خــازن افزایــش مــى یابــد. در صــورت بــروز عیــب مــى 

توان در تعمیرات و نگهدارى بعدى عملیات اصالح صورت گیرد.
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تمامــى پیشــرفت هــا، نتیجــه اســتفاده از تکنولــوژى پیشــرفته در زمینــه خــازن و 
تحقیــق و توســعه منظــم مــى باشــند و محصولــى قابــل اطمینــان و ثابــت بــراى 

مقاومت در تست هاى مشکل البراتور ها ساخته مى شود.

ــاد،   ــاى زی ــت ه ــى یونی ــاژ نام ــو وار و ولت ــتاندارد کیل ــج اس ــا رن ــر آن ب ــالوه ب ع
قابلیــت ســاختن و عرضــه یونیــت هایــى بــا هــر خروجــى و ولتــاژ نامــى مطابــق 
بــا نیــاز هــاى مشــترى بــه صــورت 25 - 600 کیلــو وار، یونیــت هــاى 

هم تک فاز و هم سه فاز با فیوز داخلى وجود دارد.
مطابــق بــا اســتاندارد IEC60871 تلرانــس کیلــو وار خروجــى 5-/10+ درصد خطا 

(تغییرات) مى باشد.

مشخصات فنى
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مراجع استاندارد ها

خازن هاى لیفاسا مطابق هستند با :

جدول سطح پایه عایقى

تست هاى روتین بر روى یونیت هاى خاص:

تست ها بر روى هر یک از یونیت هاى تولید شده در محل کار ما طبق 
IEC60871 انجام شده اند.

خازن ها:

• تست آب بندى
• اندازه گیرى ظرفیت

• اندازه گیرى تانژانت دلتا (تلفات) خازن
• تست فشار قوى بین ترمینال ها

• تست بر روى دستگاه تخلیه داخلى
• تست تخلیه بر روى فیوز داخلى

• تست فشار قوى فرکانس قدرت بین ترمینال ها و محفظه

حداکثر ولتاژ سیستم براى تایید مشخصات خازن ها

IEC60871 شرایط آب و هوایى کارکرد مطابق با استاندارد
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ATEFA3033025
ATEFA3033033
ATEFA3033050
ATEFA3033067
ATEFA3033075
ATEFA3033100
ATEFA3033125
ATEFA3033150
ATEFA3033200
ATEFA3033250
ATEFA3033300
ATEFA3033400

ATEFA3063025
ATEFA3063033
ATEFA3063050
ATEFA3063067
ATEFA3063075
ATEFA3063100
ATEFA3063125
ATEFA3063150
ATEFA3063200
ATEFA3063250
ATEFA3063300
ATEFA3063400

28/75 kV

28/75 kV

انتخاب خازن ها بر اساس نوع کاربرد

مشخصات عمومى / جدول (به طور خالصه)

ابعاد

سه فاز
28/75kV جدول. 1 خازن هاى سه فاز 3،3 کیلو ولت 50 هرتز - اتصال داخلى ستاره - سطح عایقى

28/75kV جدول. 2 خازن هاى سه فاز 6،3 کیلو ولت 50 هرتز - اتصال داخلى ستاره - سطح عایقى
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ATEFA3066025
ATEFA3066033
ATEFA3066050
ATEFA3066067
ATEFA3066075
ATEFA3066100
ATEFA3066125
ATEFA3066150
ATEFA3066200
ATEFA3066250
ATEFA3066300
ATEFA3066400

AMEFA4080050
AMEFA4080075
AMEFA4080100
AMEFA4080125
AMEFA4080150
AMEFA4080200
AMEFA4080250
AMEFA4080300
AMEFA4080350
AMEFA4080400
AMEFA4080450
AMEFA4080500
AMEFA4080600

28/75 kV

28/75kV جدول. 3 یونیت هاى خازنى سه فاز 6،6 کیلو ولت 50 هرتز - اتصال داخلى ستاره - سطح عایقى

ابعاد

یونیت هاى تک فاز با فیوز داخلى

تک فاز
28/75kV جدول. 4 یونیت هاى خازنى تک فاز 8،0 کیلو ولت - سطح عایقى

ابعاد

همانطــور کــه قبــال توضیــح داده شــد، فیــوز داخلــى از خرابــى کلــى یونیــت خــازن در برابــر قطــع شــدن و انفجــار محافظــت مــى کنــد. بنابرایــن توصیــه مــى شــود کــه 
یونیــت هــاى خازنــى کــه داراى حفاظــت فیــوز داخلــى باشــند  را انتخــاب کنیــد. جــدول زیــر درجــه بنــدى یونیــت هــاى خازنــى را نشــان مــى دهــد کــه بــه طــور معمــول 

داراى فیوز داخلى مى باشند.

28/75 kV
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AMEFA5121050
AMEFA5121075
AMEFA5121100
AMEFA5121125
AMEFA5121150
AMEFA5121200
AMEFA5121250
AMEFA5121300
AMEFA5121350
AMEFA5121400
AMEFA5121450
AMEFA5121500
AMEFA5121600

AMEFA6151050
AMEFA6151075
AMEFA6151100
AMEFA6151125
AMEFA6151150
AMEFA6151200
AMEFA6151250
AMEFA6151300
AMEFA6151350
AMEFA6151400
AMEFA6151450
AMEFA6151500
AMEFA6151600

AMEFA6182150
AMEFA6182200
AMEFA6182250
AMEFA6182300
AMEFA6182350
AMEFA6182400
AMEFA6182450
AMEFA6182500
AMEFA6182600

ابعاد

ابعاد

28/75kV جدول. 5 یونیت هاى خازنى تک فاز ، 12 کیلو ولت - سطح عایقى

38/95kV جدول. 6 یونیت هاى خازنى تک فاز ، 15 کیلو ولت / 50 هرتز -  سطح عایقى

50/125kV جدول. 7 یونیت هاى خازنى تک فاز ، 18 کیلو ولت - سطح عایقى

28/75 kV

38/95 kV

50/125 kV
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فشار قوی

High Voltage
Capacitor Banks



21www.lifasa.ir

5. بانک هاى خازن فشار قوى ثابت و اتوماتیک لیفاسا

یــک ســرى از لــوازم جانبــى هســتند (هماننــد بانــک هــاى خــازن فشــار ضعیــف 
) کــه بــا یونیــت هــاى فشــار قــوى بــه صــورت تجهیــزات مرکــب مونتــاژ مــى 
ــراى اصــالح ضریــب قــدرت  ــرق فشــار قــوى ب ــه شــبکه ب ــى کــه ب شــوند زمان
متصــل مــى شــوند (جبــران ســازى تــوان راکتیــو)، کــه بــه صــورت کار آمــد تــر 

عمل کنند، این مجموعه بانک خازن نامیده مى شود.
بانــک هــاى خازنــى چــه بــه صــورت ثابــت و چــه بــه صــورت اتوماتیــک زمانــى 
کــه بــه شــبکه قــدرت متصــل مــى شــوند، در مــواردى کــه عملکــرد درســتى 

نداشته باشند با تجهیزات حفاظتى محافظت مى شوند.
انتخــاب نــوع بانــک خازنــى و مونتــاژ آن بــه قیمــت و هزینــه جبــران بســتگى 
دارد. ایــن کاتالــوگ در مــورد ســاختار و تجهیــزات بانــک هــا بــوده و بــه انتخــاب 
ــاى  ــدى ه ــا نیازمن ــد ت ــى کن ــک م ــاختار کم ــزات و س ــوع تجهی ــن ن بهتری

سیستم قدرت براورده شود.

دو نــوع بانــک خــازن بــر اســاس نــوع اتصــال 
ــا فرمــت  ــاز ب وجــود دارد. یکــى از آنهــا 3 ف
اتصــال تــک ســتاره، کــه کاربــرد آن در 
ــت  ــا 6/6 کیلوول ــاژ آن ت ــه ولت ــواردى ک م
ــه  ــوع دوم ب مــى باشــد مناســب اســت. در ن
صورت 3 فاز و با فرمت اتصال ســتاره دوبل با 
حداقــل 6 یونیت خازن تک فاز، ترجیحا براى 
ــر از 11  ــاژ آن باالت ــه ولت ــى ک ــتم های سیس

کیلوولت باشد.

• بانک خازنى با یونیت هاى 3 فاز
ایــن نــوع بانــک بــا 1 تــا 4 یونیــت 3 فــاز بــه صــورت مــوازى مونتــاژ مــى شــود. 
یونیــت هــاى 3 فــاز بــا اتصــال داخلــى ســتاره مــى باشــند و بنابرایــن  بانــک کلــى 

به شکل ستاره مرکزى مى باشد.

بانک داراى اجزاء زیر مى باشد (براى نیاز هاى مناسب سیستم) :

• محفظه فلزى
• فیوز هاى با قابلیت قطع شوندگى باال براى حفاظت از بانک خازن

• کنتاکتور براى عملکرد (اختیارى)

• سلف محدود کننده جریان هجومى

• یونیت / یونیت هاى خازنى

ک فنی
Technical Docum / مدار

entation



22 www.lifasa.ir

ــوع سیســتم قــدرت و نیــاز مشــترى بســتگى  ــه ن در عمــل اجــزا مــورد نیــاز، ب
ــه شــبکه سیســتم قــدرت متصــل مــى  ــوع بانــک خــازن ب دارد. معمــوال ایــن ن
وار  کیلــو  نیــاز  و  ولــت  کیلــو   12 ولتــاژ  باالتریــن  کــه  جایــى  شــود. 
براى سیستم 6,6 کیلو ولت بین 50 تا 1600 کیلو وار مى باشد و تا 2400 کیلو وار 
بــراى مواقعــى کــه ولتــاژ 11 کیلــو ولت اســت. ما مــى توانیم تــوان بیشــترى را در 
ولتــاژ باالتــر ارائــه کنیــم چــون کــه بیشــترین جریــان نامــى بــراى فیــوز هایــى 

که استفاده مى کنیم 315 آمپر مى باشد

• اتصال ستاره دوبل سه فاز

در مواقعــى کــه یونیــت هــاى خازنــى تــک فــاز نصــب شــده انــد تــا بانــک هــاى 
متصــل دو ســتاره ( گــروه هــاى ســتاره ) کنــار هــم را تشــکیل دهنــد، مرکــز دو 
ــک  ــا ی ــوند ت ــى ش ــل م ــى متص ــان خنث ــفورماتور جری ــک ترانس ــه ی ــتاره ب س
ــروه  ــدام از  گ ــر ک ــکالى در ه ــه اش ــود. چنانچ ــاد ش ــه ایج ــدون پای ــتراك ب اش
ســتاره هــا بوجــود آیــد، جریــان نــا متعــادل در مرکــز ســتاره توســط 
ــپ  ــا تری ــدار ی ــک هش ــا ی ــود ت ــى ش ــخیص داده م ــان تش ــفورماتور جری ترانس

ایجاد شود قبل از اینکه خسارت بزرگترى رخ دهد.

دالیــل ممکــن بــراى عــدم تعــادل عبارتنــد از عیبــى در یونیــت خازنــى بــه علــت 
ــر ایجــاد  ــاى متصــل دیگ ــه در اجــزا ه ــا اشــکال ک ــا ی ــک ه کهنگــى، هارمونی

شده است.

ترکیــب یونیــت هــاى خازنــى داراى فیــوز داخلــى و ترانســفورماتور هــاى جریــان 
ــى طــرح اصــالح ضریــب  ــت حفاظــت و کارای ــن حال ــا متعــادل خنثــى، بهتری ن
ــازن،  ــک خ ــى در بان ــاى خازن ــت ه ــداد یونی ــد. تع ــى دهن ــکل م ــدرت را ش ق
بســتگى بــه تــوان نامــى ( کیلــو وار ) بانــک و سیســتم ولتــاژ دارد. تعــداد یونیــت 
هــر  در  عــدد   6 حداقــل  چنــد  هــر  هســتند،   3 مضــرب  هــا 

مجموعه وجود دارد.

مونتــاژ بانــک هــاى خازنــى فشــار قــوى بســته بــه نیــاز مشــترى یــا نیــاز عــادى 
سیستم قدرت، شامل تجهیزات زیر مى باشد:
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• محفظه فلزى
• کنتاکتور خأل یا قطع کننده هاى جریان SF6 (اختیارى)

• راکتور هاى محدود کننده جریان هجومى
• ترانسفورماتور جریان عدم تعادل

• رله عدم تعادل (اختیارى)

معمــوال بانــک هــاى داراى یونیــت هــاى ســه فــاز کــه بــه صــورت مــوازى متصــل 
ــى  ــتفاده م ــت اس ــو ول ــاژ 12 کیل ــا ولت ــى ت ــتم های ــراى سیس ــد ب ــده ان ش

شوند، در مواردى که نیاز به کیلو وار باالتر نیست.

یونیــت هــاى ســه فــاز بــاال تــر از 12 کیلــو ولــت ســاخته نمــى شــوند. بنابرایــن 
ــا اتصــال  ــى ب ــاى خازن ــک ه ــر، بان ــو وار) باالت ــوان (کیل ــى و ت ــاژ نام ــراى ولت ب
ســتاره دوبــل بــا یونیــت هــاى تــک فــاز اســتفاده مــى شــود. بــا ایــن ترکیــب، 
قــادر خواهیــم بــود بــه هــر ســطح ولتــاژ و کیلــو وار خروجــى دســت یابیــم، کــه   

بانک خازنى از لحاظ فنى و اقتصادى قابل ارائه خواهد بود.

• بانک هاى خازنى ثابت
  ( براى اتصال دائم )

بانــک هــاى خازنــى ثابــت در مــدل هــاى مختلــف در برگیرنــده تجهیــزات کامــل 
که قابل نصب در محفظه فلزى / رك مى باشند.

محدوده محصوالت

•  از ظرفیــت50 کیلــو وار تــا 4800 کیلــو وار (ظرفیــت هــاى دیگــر ، در صــورت 
درخواست مشترى)

• سطوح مختلف ولتاژ از 7,2 کیلو ولت تا 36 کیلو ولت
• ساختار هاى متفاوت

• بانــک هــاى خازنــى بــا یونیــت هــاى خازنــى مــوازى متصــل (اتصــال ســتاره 
داخلى به همراه فیوز هاى داخلى)

• بانک هاى خازنى با یونیت هاى تک فاز با اتصال ستاره دوبل



24 www.lifasa.ir

• بانک هاى خازنى
  فشار قوى اتوماتیک

ــه  ــراى کارخان ــوى ب ــوان فشــار ق ــب ت ــک اصــالح ضری ــاى خــازن اتوماتی ــک ه بان
هایــى مناســب هســتند کــه بــار روى شــبکه بــرق متغیــر مــى باشــد. در ایــن نــوع 
بانــک هــاى خــازن، تمامــى ظرفیــت مــورد نیــاز در تعــدادى پلــه برابــر یــا نــا برابــر 
بســته بــه شــرایط بــار تقســیم مــى شــود.هر پلــه خــازن توســط یــک کنتاکتــور بــه 
شــبکه متصــل یــا جــدا مــى گردنــد کــه توســط یــک کنتــرل کننــده ضریــب تــوان 
مــدل ام ســى ایکــس مدیریــت مــى شــوند. اگــر کویــل تخلیــه (مبــدل جریــان) در 
ــر از  ــه کمت ــا ب ــازن ه ــه خ ــان تخلی ــد، زم ــده باش ــل ش ــا متص ــه ه ــول پل ط
10 ثانیــه (در غیــر ایــن صــورت 10 دقیقــه) کاهــش مى یابــد. این کار اتصــال مجدد 

سریع پله ها را قادر مى سازد.

تجهیزات بانک هاى خازن عبارتند از:

• محفظه فلزى
ــا عالمــت  ــراى پلــه هــاى خــازن ب ــاال ب ــا قابلیــت قطــع شــوندگى ب • فیــوز هــا ب

خرابى فیوز
SF6 کنتاکتور خأل یا قطع کننده جریان •

• راکتور محدود کننده جریان هجومى
• یونیــت هــاى خــازن فشــار قــوى تــک فــاز یــا ســه فــاز لیفاســا بــه همــراه فیــوز 

هاى داخلى
• محفظه اى در برگیرنده کنترل کننده ضریب توان و نشان دهنده ها

محدوده محصوالت

• از ظرفیت50 کیلو وار تا باالترین ظرفیت دلخواه بسته به نیاز مشترى
• سطح ولتاژ تا 36 کیلو ولت

طراحى و مشخصات

بــا دانــش و تجربــه گســترده موجــود در لیفاســا، مــا قادریــم یــک راه حــل بــراى 
ــه  ــوع ارائ ــاى ممتن ــدل ه ــراى م ــادى را ب ــى و اقتص ــاظ فن ــوان از لح ــب ت ضری

نماییم.
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6. راکتور محدود کننده جریان هجومى

در میــان تجهیــزات مختلــف متصــل بــه بانــک هــاى خازنــى بــراى همــوار کــردن 
ــور   ــد. راکت ــده دارن ــر عه ــن کار را ب ــرى مهمتری ــاى س ــور ه ــرد آن، راکت عملک
ــان هجومــى را در زمــان ورود بانــک خــازن محــدود مــى  محــدود کننــده جری
نمایــد و زمانــى کــه بانــک خــازن از مــدار خــارج مــى گــردد جریــان را تخلیــه 
مــى نمایــد و بــه همیــن لحــاظ راکتــور هــاى مذکــور را محــدود کننــده جریــان 

نامى مى نامند.

زمانــى کــه یــک بانــک خــازن بــه شــبکه متصــل مــى گــردد، بــه خصــوص زمانــى 
ــادى را  ــان زی ــازن جری ــاى خ ــک ه ــد، بان ــى باش ــک م ــاژ در پی ــوج ولت ــه م ک
دریافــت مــى کنــدن، کــه آن را جریــان هجومــى مــى نامنــد. انــدازه ایــن جریــان 
ســوئیچ شــده زیــاد اســت و  بــراى خــازن هــا و تجهیــزات مربوطــه زیــان آور مــى 

باشد.

ــک  ــال ی ــى، اتص ــان هجوم ــاندن جری ــل رس ــه حداق ــراى ب ــور ب ــن منظ ــه ای ب
راکتور محدود کننده جریان الزم است موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

• مطابــق بــا اســتاندارد IEC60871 خــازن بــه گونــه اى طراحــى شــده اســت کــه 
بتوانــد جریــان هجومــى بــه انــدازه 100 برابــر جریــان نامــه را تحمــل نمایــد. لــذا 

راکتور اندازه باالتر از این حد جریان هجومى را محدود مى کند.

• جریــان هجومــى نبایــد بــراى طــول عمــر و کارایــى ســوئیچ گیــرى کــه بــراى 

ــاى  ــک ه ــه بان ــى ک ــد. در صورت ــان آور باش ــد زی ــى کن ــل م ــازن عم ــک خ بان
خــازن / پلــه هــاى آن بــا فیــوز هــاى بــا قابلیــت قطــع شــوندگى بــاال محافظــت 
ــاى  ــوز ه ــک فی ــان لین ــر از جری ــت کمت ــى بایس ــى م ــان هجوم ــوند، جری ش

آمیخته شده باشد.
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اگــر بیشــتر از یــک بانــک خــازن بــه شــینه متصــل باشــد جریــان هجومــى ناشــى 
از ســوئیچ مــوازى (انــرژى دادن یــک بانــک خــازن بــه شــینه زمانــى کــه هنــوز 
بانــک / بانــک هــاى خــازن موجــود در شــرایط انــرژى دادن هســتن) خیلــى زیــاد 
اســت. پارامتــر هــاى القاگــر احتیــاج بــه کار کــردن در خــارج و مســتقیم تصمیــم 

رفتن دارند.
لذا توجه به موارد زیر ضرورى است:

ــى  ــک خــازن متصــل م ــدام بان ــه ک ــاه سیســتم ب ــان اتصــال کوت ــدرت جری • ق
شود

• مشخصات بانک هاى خازن موجود

براى اندازه گیرى جریان هجومى / سوئیچ شونده، بیان زیر مفید است.

1.6. زمانى که فقط یک بانک خازن متصل است
جریان هجومى یک تابع از ســطح جریان اتصال کوتاه سیســتم قدرت (MVA)، به 
کــدام یــک از بانــک هــاى خــازن متصــل شــده و درجــه تــوان بانــک (مــگا وار) 

مى باشد.

معمــوالً، ایــن نــوع از نصــب بــه راکتــور هــاى ســرى (القاگــر) بــه لحــاظ اینکــه 
مقاومــت ظاهــرى سیســتم جریــان هجومــى را محــدود مــى کنــد، نیــازى نــدارد. 
بــا ایــن حــال قبــل از تصمیــم گیــرى نســبت بــه اینکــه کــه راکتــور مــورد نیــاز 
مــى باشــد یــا خیــر، نیــاز اســت کــه ایــن قضیــه تاییــد و مشــخص شــود. اگــر 
جریــان  از  باالتــر  بــار   100 هجومــى   جریــان  انــدازه 

نامى بانک خازن باشد، بهتر است که راکتور سرى (القاگر) متصل شود.

2.6. بانک هاى خازن متصل موازى
همانطــور کــه قبــال توضیــح دادیــم، جریــان هجومــى کــه در زمــان متصــل شــدن 
یــک بانــک خــازن متصــل بــه شــینه، در جایــى کــه یــک یــا چنــد بانــک خــازن 
ــازن  ــک خ ــل اتصــال بان ــه دلی ــرژى دار ب ــاى ان ــک ه ــود دارد، بان ــرژى دار وج ان
جدیــد تخلیــه مــى شــوند. ایــن وضعیــت در بانــک هــاى خــازن داراى بیشــتر از 

یک پله وجود دارد.

جریــان هجومــى خیلــى زیــاد اســت و اتصــال راکتــور هــاى ســرى (القاگــر) غیــر 
قابل اجتناب است.

ــا  ــور هــاى ســرى ، ب ــل راکت ــه مشــخصات کام ــراى دســتیابى ب ــه: ب نکت
واحد فنى / بازرگانى مشورت کنید
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ROSCA INSERTADA
INSERTS

3.6. راکتور جریان هجومی برای
 بانک های خازن

جریان  نمودن  محدود  منظور  به  هجومی،  جریان  کننده  محدود  های  راکتور 
تولید شده در اتصال خازن مورد نیاز می باشند.

Type ICR-260: Type ICR-330: 

6.3. Inrush current reactor for 
capacitor banks
Inrush current reactors are required to limit the transiert current pro-
duced in the connection of capacitors.

Reference I[A] L [uH]
Weight 

[kg]

ATB08036 50 350 13

ATB08037 60 250 14

ATB08038 100 100 16

ATB08039 125 50 14

ATB08040 175 30 14

Type

A 
ø 

[mm]

B 
ø 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
F 

[mm] Inserts

260 260 130 390 160 290 150 M12

330 330 150 470 190 355 210 M12/M16

Reference I[A] L [uH]
Weight 

[kg]

ATB08041 60 450 20

ATB08042 75 350 21

ATB08043 90 250 26

ATB08044 125 100 22

ATB08045 200 50 22

ATB08046 250 30 23

فنی /مشخصات 
Technical characteristics:

- Air core reactor, encapsulated in resin

- Indoor and outdoor

- Imax = 1.43 x In

- Rated short duration current: 43 x In / 1seg.
  (X kA/seg. on request)

- Dynamic current: 1.5 It

- Insulation level: 12kV (28/75)

- Temperature: cat.B

- Standard: IEC 60289
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7. کنترل و حفاظت از بانک هاى خازن فشار قوى

بســیار مرســوم اســت بــراى هــر شــبکه الکتریکــى کــه تجهیــزات آن توســط یــک 
ــت  ــده، قابلی ــزات ســوئیچ کنن ســوئیچگیر مناســب قطــع / وصــل شــوند. تجهی
قطــع مــدار در حالــت وجــود بــار را دارا مــى باشــند، بــه هــر حــال گاهــى اوقــات 
ــود دارد  ــده وج ــل ش ــزات متص ــا در تجهی ــک خط ــه ی ــى ک ــوئیچینگ زمان س
صــورت مــى گیــرد. در ایــن مــوارد انتظــار مــى رود کــه قطــع کننــده قابلیــت 
تحمــل در مقابــل جریــان خطــا را بــراى مــدت کوتاهــى داشــته باشــد. امــا قبــل 
ــزات  ــا تجهی ــا ب ــه خط ــت ک ــاز اس ــد نی ــى رخ ده ــیب اتفاق ــر آس ــه ه از اینک

مناسبى که در مدار قرار دارد رفع شود.

ــار و  ــت ب ــرد تح ــراى عملک ــا ب ــى از آنه ــود دارد: یک ــوئیچینگ وج ــوع س دو ن
دیگــرى تنهــا بــه منظــور ایزولــه کــردن تجهیــزات در شــرایط بــى بــارى کــه بــه 
منظــور تعمیــرات یــا خــارج نگــه داشــتن آن از جریــان اســت اســتفاده مــى شــود. 
نــوع دوم بــراى ایزولــه نمــودن مــدار در زمــان نبــود بــار طراحــى شــده اســت. مــا 
دربــاره حفاظــت و دســتگاه هــاى ســوئیچینگ کــه بــه طــور معمــول در جریــان 

هاى خازن قدرت استفاده مى شوند بحث مى کنیم.

• فیوز هاى فشار قوى HRC ( قابلیت قطع شوندگى باال )

فیــوز هــاى HRC قــادر انــد جریــان خطــا هــاى بــاال را قطــع کننــد، بــا ایــن حــال 
زمانــى کــه فیــوز عمــل مــى کنــد بــراى تنظیــم مجــدد، نیــاز بــه جایگزینــى بــا 
یــک  فیــوز جدیــد وجــود دارد. توصیــه مــى شــود کــه هــر ســه فیــوز در مــدار 
خــازن جایگزیــن شــود حتــى اگــر تنهــا یــک فیــوز قطــع شــود و دو فیــوز دیگــر 
ــق  ــوز طب ــف فی ــاس تعری ــر اس ــد.  ب ــى ده ــان نم ــى را نش ــار خارج ــچ آث هی
ــى  ــدوده زمان ــک مح ــه در ی ــت ک ــیله اى اس ــوز وس UNE-EN٦٠٢٨٢:١ فی
مشــخص، جریــان بیــش از یــک ســطح از پیــش تعییــن شــده را از طریــق ذوب 

یک المان یا بیشتر قطع مى نماید.

فیوزهــاى فشــار قــوى HRC بــه منظور حفاظــت یونیت هــاى خــازن و بانک خازن 
در سیســتم هــاى قــدرت تــا 12 کیلــو ولــت بــه کار مــى رونــد. هیــچ 
دســتورالعمل ثابتــى بــراى تعییــن مشــخصات فیــوز و یــا ویژگــى  هــاى آن وجــود 

ندارد.

ــاژ، مشــخصات  ــاه سیســتم، ولت ــى، ســطح اتصــال کوت ــک خازن ــوان بان ــدازه ت ان
ســوییچگیر فشــار متوســط، ماهیــت دیگــر بانــک هــاى خازنــى مــوازى متصــل 
شــده، مقــدار ســلف (راکتــور ســرى)، انــدازه هــاى در دســترس و  مقــدار نامــى 
فیــوز و مــوارد دیگــر بــه کار گرفتــه مــى شــوند تــا نــوع و مقــدار فیــوز انتخــاب 

شود.

بــه عنــوان یــک قاعــده کلــى انــدازه فیــوز بــا اســتفاده از عبــارت زیــر تعییــن مــى 
گردد:
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ولتاژ بین نقطه خنثى و زمین ولتاژ پایینى است. جریان C. T نقطه نوترال به طور 
معمول 1/5، 2/5 ، 5/5 مى باشد.

• رله و ترانسفورماتور جریان عدم تعادل نوترال

در اتصــال ســتاره دوبــل بانــک خــازن، کــه در آن ولتــاژ از 12 کیلــو ولــت  باالتــر 
اســت و ظرفیــت نامــى نســبتا بــاال مــى باشــد و از طریــق ترانســفورماتور جریــان 
نوتــرال در ارتبــاط بــا نقطــه خنثــى عــدم تعــادل بــه دســت آورد. همانطــور کــه 
قبــًال گفتــه شــد ایــن نــوع از بانــک هــاى خــازن بــا اتصــال مرکــز دو ســتاره بــه 
ــق یــک ترانســفورماتور عــدم تعــادل، دو نقطــه  یکدیگــر (گــروه ســتاره) از طری
خنثــى در یــک نــول مشــترك متصــل مــى شــوند و  کمــک مــى کنــد تــا عــدم 

تعادل در زمان کار تشخیص داده شود.

در مــورد یــک یــا چنــد خــازن در یــک گــروه ســتاره، بــا بــروز یــک خطــا فیــوز 
ــه  ــت نتیج ــش ظرفی ــده کاه ــن نش ــرال زمی ــد در نوت ــى کن ــل م ــى عم داخل
ــان  ــاز ســالم و عبــور جری ــه کاهــش در دو ف ــاز معیــوب و ب افزایــش ولتــاژ در ف

بین دو نقطه خنثى از طریق C. T منجر خواهد شد.

ــا تعــداد فیــوز هــاى  ــرال متناســب ب ــان عــدم تعــادل در نقطــه نوت میــزان جری
داخلــى عمــل کــرده مــى باشــد. ولتــاژ در عناصــر متصــل مــوازى ســالم افزایــش 
مــى یابــد و مــى بایســت در یــک مجموعــه معیــوب محــدود گــردد، در غیــر ایــن 
صــورت مــى توانــد منجــر بــه خرابــى عناصــر ســالم شــود. جریــان مجــاز نقطــه 
نوتــرال بــر ایــن اســاس تعییــن و جریــان رلــه عــدم تعــادل بــا تریــپ یــا آالرم 
قطــع کننــده مــدار تنظیــم مــى شــود. حالــت اتصــال در نمــودار زیــر ارائــه شــده 

است.

ک فنی
Technical Docum / مدار

entation
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• کنتاکتور خأل سه فاز فشار متوسط ● Vacuum MV Three phase contactor

کنتاکتور های خاء عمدتاً برای سوئیچینگ موتور، ترانسفورماتور ها، خازن های 
محفظه  در  توان  می  را  آنها  شوند.  می  استفاده   AC برق  شبکه  در  موجود  در 
های فلزی چند طبقه نیز نصب نمود. یک کنتاکتور خاء شامل چندین مجموعه 
مانند مکانیسم سوئیچینگ قطع کننده خاء، محرک مغناطیسی، فریم مقابل با 

مقاومت باال و قطعات کمکی می باشد.

طول عمر باال و پایدار که توسط قطع کننده خاء ساخته شده از محفظه وکیوم 
گاز  بدون  امکان  و  است  شده  ساخته  سرامیک  آلومینا  لوله  از  که  کننده  قطع 
شدن در درجه حرارت باال با مقاومت مکانیکی عالی اجرا شده است. عملکرد در 
کوتاه ترین بازه یا در تحریک دایم امکان پذیر است. توابع برای ایمنی در اتصال 

و قطع فراهم شده است.

Vacuum contactors are mainly used for the switching of motors, 
transformers, capacitors in AC power lines. They can be installed in 
multi-stack cubicles. A vacuum contactor comprises several assem-
blies such as switching mechanism including vacuum interrupters, 
magnetic actuator, high strength molded front cover and auxiliary 
devices. 

Stable and high operating cycle is executed by the vacuum inte-
rrupters made of high alumina ceramic tube which makes it possible 
to degas in a high temperature with excellent mechanical strength. 
Actuating is available either at instantaneous or continuous excita-
tion. Functions for safety in connecting and disconnecting are also 
provided.

• کنتاکتور هاى خأل ، دیژنکتور هاى SF٦ و مقره ها

بــه منظــور انتخــاب ســوئیچ کننــده مناســب جهــت بانــک خــازن مــوارد زیــر مــى 
بایست در نظر گرفته شوند :

ــه  ــرى از ضرب ــى جلوگی ــه معن ــى، ب ــوع خازن ــى بایســت از ن ــده م • ســوییچ کنن
جریــان باشــد. زمانــى کــه بانــک خــازن ســوئیچ مــى شــود موجــب ایجــاد جریــان 
ــه مــى گــردد. بانــک هــاى خــازن  ــه صــورت ضرب ــان تخلیــه ب ــا جری هجومــى ی
ــم قطــع و وصــل مــى  ــه طــور دائ ــر خــالف دیگــر تجهیــزات، ب ــار فــول ب ــر ب زی

گردند، لذا ولتاژ و جریان بیش از حد در نوسان مى باشند.
ــه منظــور   ــى ب ــاى خازن ــک ه ــارى  بان ــى ب ــت ب ــردن در وضعی ــراى قطــع ک • ب
نگهــدارى و در زمانــى کــه نیــاز بــه بانــک مذکــور نیســت و یــا در زمــان تعمیــرات، 
مــى بایســت کلیــد راقطــع نمــود. بــا در نظــر داشــتن مــوارد بــاال، جریــان نامــى 
و  نامــى  جریــان  حــد  از  باالتــر  درصــد   30 بایســت  مــى  کلیــد 

10 درصد باالتر از ولتاژ نامى انتخاب گردد:
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بانک هاى خازنى ثابت با یونیت هاى خازنى 3 فاز براى ولتاژ 5 و 6,6 کیلو ولت 

• بانک هاى خازنى فشار قوى ثابت
• بانک هاى خازنى فشار قوى اتوماتیک

8. انتخاب بانک هاى خازنى : درجه بندى استاندارد

ک فنی
Technical Docum / مدار

entation
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بانک هاى خازنى ثابت با یونیت هاى خازنى تک فاز براى ولتاژ 22 کیلو ولت 

بانک هاى خازنى ثابت با یونیت هاى خازنى تک فاز براى ولتاژ 33 کیلو ولت 

نکته: براى دریافت مدارك فنى - تجارى و همچنین اطالعات بیشتر در مورد 
بانک هاى خازنى با بخش فنى شرکت تماس بگیرید
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