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ٍ زض  اثط کطزى آى زاثیطّا اسر ّای فطاض ٍ هسؼاقثاً زالش تطای کٌسطل ٍ تی تِ هؼٌی زطریع حَظُ اقسػاز هقاٍهسی :آیا هیذاًیذ

ّای ذاضخی  ضطایط آضهاًی زثسیل چٌیي فطاضّایی تِ فطغر اسر. ّوچٌیي تطای ضسیسى تِ اقسػاز هقاٍهسی تایس ٍاتسسگی

طثق ًظط زٍلسوطزاى ایطاى زض زؼطیف اقسػاز هقاٍهسی،  .طَض ٍ زالش تطای ذَزازکایی زأکیس گطززکاّص یاتس ٍ تط زَلیس زاذلی ک

  .ّا تطای ضسیسى تِ ًقاط هثثر هلی ًیاظ اسر ضطٍضذ هقاٍهر تطای ضز کطزى فطاضّا ٍ ػثَض اظ سرسی
 

 

 
 

ٍ یکٌسطل اذعیاًکَزض ٍ زدْ َظ،یف سیٍ کل َظیف يیزأه،  یفطاضقَ،  فیفطاض ضؼ یذاظً یّا تاًکٍ ساذر  يیزأهٍ  یططاح فطا کَُضطکر  ریفؼال یاغل ی ٌِیظه  

تاضس یه طیظ یّا ضطکر یٌسگیٍ ًوا ساًسیزحر ل یکیالکسط  

سال زدطتِ ( 13آلواى )تا تیص اظ   (/http://www.frako.com) FRAKO ساًسیزحر ل فیزَاى فطاض ضؼ ةیاغالح ضط یّا ذاظى   - 
سال زدطتِ (  11ایسالیا )تا تیص اظ   (http://www.ducatienergia.it) Ducati ساًسیزحر ل یفطاضقَزَاى  ةیاغالح ضط یّا ذاظى   - 
سال زدطتِ ( 11آلواى )تا تیص اظ     (http://www.efen.com/ ) EFEN  ضطکر َظیف سیکلٍ  َظیف   - 

سال زدطتِ ( 11ایسالیا )تا تیص اظ    (http://www.lovatoelectric.com/ ) Lovato ْتا ضطکر یکیٍ الکسط یکٌسطل عاذیزد  - 
سال زدطتِ (  33 آلواى )تا تیص اظ  (http://www.wachendorff.de) Wachendorff Encoder ضطکر  -  

سال زدطتِ ( 20زایَاى )تا تیص اظ     (http://www.ablerex.com.tw) Ablerex   -   یلسطّایف

 ( ال زدطتِس 51تیص اظ  اکطُ )ت vitzrotech (http://www.vitzrotech.com/)زدْیعاذ فطاض ضؼیف ٍ هسَسط -               
 سال زدطتِ ( 45( )تا تیص اظ http://www.hycapacitor.com ) Herong Electricزحر لیساًس  یفطاضقَاغالح ضطیة زَاى  یّا ذاظى -

 :ذیخَاً یهؽوارُ  يیا در             
  ّسف ٍ زاهٌِ کاضتطز اسساًساضزIEC 

 ٌسی زسر ّاطثقِ ت  

 اًساظُ گیطی ظطفیر ذاظًی ٍ هحاسثِ ذطٍخی 

 اًساظُ گیط(ی زاًػاًر ظاٍیِ زلفاذδtg ) ذاظى 

 هؼطفی خطٍغُ ّای ضطکر 

  سري ضٍظ 

http://www.hycapacitor.com/
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 پیؼ گفتار 
تایس تسَاًٌس حساقل ضطایطی کِ اسساًساضز ّا زؼییي  اظاض ػطضِ کٌٌس،هحػَالذ ذَز ضا تِ ت اهطٍظُ  ضطکر ّای زَلیس کٌٌسُ ذاظى تطای ایي کِ تسَاًٌس

 . حساقل ضطایط ّن زَسط آظهَى ّایی قاتل سٌدص ّسر کطزُ اًس ضا تا هَفقیر سدطی کٌٌس.

ػالقوٌساى قػس زاضین تطای آضٌایی ّط چِ تیطسط  کِ تِ سور ذاظًْای ذطک ضفسِ اًس، LVتا زَخِ تِ زکٌَلَغی خسیس زَلیس ذاظى زض سطح 

 . ٍهٌْسسیي، اًَاع آظهَى ّای الظم تطای ایي ًَع ذاظًْا ضا کِ اسساًساضز زؼییي کطزُ ضا تِ طَض هرسػط هؼطفی کٌین

. ّوچٌیي زواهی ضطایط تایس هطاتق ایي اسساًساضز تاضس. طثق ایي اسساًساضز ، آهسُ اسر تطَض کاهل IEC60831زواهی ایي آظهَى ّا زض اسساًساضز 

 طثقِ تٌسی زقسین هی ضًَس : 2زض  آظهَى ّا

  (Routine Test)ضٍزیي زسر  -1

 (Type Test)   زایح زسر -2

 

  ّذف ٍ داهٌِ کاربزد                   
ایي اسساًساضز اضائِ هقطضازی زض هَضز ٍاحس ّای ذاظًی ٍ تاًک ّای ذاظًی اسر کِ تِ طَض ذاظ تطای  اغالح ضطیة قسضذ سیسسن  ّسف اظزسٍیي

 ٍ زض تطگیطًسُ هَاضز شیل اسر: زض ًظط گطفسِ ضسُ اًس، 60Hzزا  15Hzٍلر ٍ فطکاًس ّای  1000زا تا ٍلساغ اسوی   a.cقسضذ  ّای

 ٍ هقازیط هداظ  زسرالف( زٌظین هقطضاذ یکساى زض هَضز کاضایی، 

 ب(زٌظین هقطضاذ ایوٌی ٍیػُ 

 ج(زْیِ ضاٌّوا تطای ًػة ٍ کاضکطز 

، زؼاضیف زکویلی طٍز.ضذ اسسفازُ هی ضًَس ًیع تِ کاض هیقس فیلسطّاضهًَیکیهَضز ذاظى ّایی کِ زض هساض ّای  ایي اسساًساضز ّوچٌیي زض

 . زض خیَسر الف اضائِ ضسُ اسر فیلسطّاضهًَیکیّای ذاظى ّای  زسرهقطضاذ ٍ 

 ایي اسساًساضز زض تطگیطًسُ ذاظى ّای ظیط ًوی تاضس:

 IECٍلر ) 1000زطهین کٌٌسُ تطای ضثکِ ّای قسضذ خطیاى هسٌاٍب تا ٍلساغ اسوی زا ذاظى ّای هَاظی قسضذ اظ ًَع غیط ذَز  -

60931 ) 

 ( IEC 60871ٍلر ) 1000ذاظى ّای هَاظی تطای سیسسن ّای قسضذ خطیاى هسٌاٍب تا ٍلساغ اسوی تاالزط اظ  -

 IECکیلَّطزع کاض هی کٌٌس ) 24ّطزع ٍ  40یي هَلس گطها تِ ضٍش القا کِ زض فکاًس ّای تزض زسسگاُ ّای ذاظى ّای هَضز اسسفازُ  -

60110 ) 

 (IEC 60143ذاظى ّای سطی ) -

 (IEC 60252ذاظى ّای هَزَض ّای خطیاى هسٌاٍب ٍ هَاضز هطاتِ ) -

 (IEC 60358ذاظى ّای کَخلیٌگ ٍ هقسن ّای ذاظًی ) -

 (IEC 61071ذاظى ّایی کِ زض هساضاذ الکسطًٍیک غٌؼسی اسسفازُ هی ضًَس) -

 (IEC 61048,61049اظى ّای کَچک خطیاى هسٌاٍب کِ زض الهح ّای زرلیِ ای ٍ فلَئَضسٌر اسسفازُ هی ضًَس )ذ -

 ذاظى ّای حصف زساذل ّای اهَاج ضازیَیی  -

 ذاظى ّایی کِ زض اًَاع هرسلف زسسگاُ ّای الکسطیکی تِ کاض هی ضًٍس ٍ تِ ػٌَاى یک قطؼِ زض ًظط گطفسِ هی ضًَس . -

 ( تِ کاض هی ضًٍس.A.C( سَاض ضسُ تط ضٍی ٍلساغ هسٌاٍب)D.Cِ زض یک ٍلساغ هسسقین)ذاظى ّایی ک -

سساًساضزّای هطتَط تِ ذَز زدْیعاذ خاًثی اظ قثیل هقطُ ّا، کلیسّا، زطاًسفَضهازَضّای اًساظُ گیطی، فیَظ ّاٍ غیطُ تایسسی هطاتق تا ا

 .تاضٌس 
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 تغت ّاطبقِ بٌذی                    
 :  تِ غَضذ ظیط طثقِ تٌسی هی ضًَس  زسر ّا                   

 رٍتیي تغت (9                   
 اًساظُ گیطی ظطفیر ذاظًی ٍ هحاسثِ ذطٍخی(الف                   

 اًسضاظُ گیطی زاًػاًر ظاٍیِ زلفاذ ذاظىب(  

 ٍلساغ تیي زطهیٌالْا  زسرج(  

 ٌالْا ٍ هحفظِ ٍلساغ تیي زطهی زسر ذ(                   

 زرلیِ  زسر (ش

 آب تٌسی زسر ج(

 زحَیل، زَسط ساظًسُ اًدام گیطز . ّا تایس ضٍی ّط یک اظ ذاظى ّا، قثل اظ ضٍزیي زسر                   

 ضا اضائِ ًوایس .ضٍزیي زسر ّا زض غَضذ زضذَاسر ذطیساض ، ساظًسُ هَظف اسر کِ گَاّی ًسایح 

 ّای اضاضُ ضسُ، اخثاضی ًوی تاضس . زسرزض حالر کلی، زطزیة 

 

    تایپ تغت (2

 ّای خایساض حطاضزی  زسر الف(

 ّای زاًػاًر ظاٍیِ زلفاذ ذاظى خس اظ خایساضی زها زسرب( 

 ٍلساغ تیي زطهیٌال ّا  زسرج( 

 ٍلساغ تیي زطهیٌال ّا ٍ هحفظِ  زسرذ( 

 ٍلساغ لحظِ ای آشضذص تیي زطهیٌال ّا ٍ هحفظِ زسرش( 

 لیِزر زسرج( 

 طَل ػوطزسر  ذ(

 ذَز زطهیویزسر  ح(

 زرطیة زسر خ(

کِ تِ غَضذ هگط ایٌ ّا ضا تا هَفقیر گصضاًیسُ تاضس، زسر زایح زض ًظط گطفسِ هی ضَز تایس اتسسا تِ طَض کاهل زسرّط ًوًَِ ذاظى کِ تطای 

 زیگطی هطرع ضسُ تاضس .

 . ّا ضا اضائِ ًوایس زسرزضذَاسر ذطیساض ، ساظًسُ تایس گَاّی ًسایح ایي غَضذ زض  م ضَز،تایس زَسط ساظًسُ اًدا زسر ّا                   

کِ تط ضٍی یک ًوًَِ ذاظى تا هَفقیر اًدام گیطز تطای ٍاحس ّایی کِ زاضای ّواى ٍلساغ اسوی ٍ ذطٍخی خاییي زطی ّسسٌس،  زایح زسر                   

.  ّا ضا زحر زاثیط قطاض زٌّس زسرِ ای هسفاٍذ ًثاضٌس کِ تسَاًٌس ذَاظ هَضز تطضسی زض هؼسثط هی تاضس، هططٍط تط ایٌکِ ٍاحس ّا تِ گًَ

 ًوًَِ ذاظى غَضذ گیطز . یکّا تط ضٍی  زسر زایح العاهی ٍخَز ًساضز کِ زواهی
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  پذیزػ تغت (3

زؼساز  تا ساظًسُ، زکطاض ضَز. ًَع آظهَى ّا، آظهَى ّای خاضی ٍ یا ًَػی یا تطذی اظ آًْا، هوکي اسر تط طثق قطاض زاز هَضز زَافق ذطیساض

ٍ زض  تایس تط طثق قطاضزاز ساظًسُ ٍ ذطیساض تَزُ )خصیطش( ًوًَِ ّا کِ هوکي اسر زض هؼطؼ آظهَى ّای هدسز قطاض گیطًس ٍ هؼیاض قثَلی

 هسي قطاضزاز قیس ضسُ تاضس .

 

 

 اًذاسُ گیزی ظزفیت خاسًی ٍ هحاعبِ خزٍجی                   

 ( رٍػ اًذاسُ گیزی9                 
. ضٍش اسسفازُ ضسُ ًثایس ضاهل ذطاّای ًاضی اظ ذاظًی تایس زض ٍلساغ ٍ فطکاًس اًسراب ضسُ زَسط ساظًسُ اًساظُ گیطی ضَز ظطفیر  

  ُ گیطی تاضس. زقر ّاضهًَیک ّا یا زدْیعاذ خاًثی ذاضخی ذاظى زحر اًساظُ گیطی اظ قثیل ضاکسَضّا ٍ هساضاذ سس کٌٌسُ زض هساض اًساظ

 . ضٍش اًساظُ گیطی ٍ هقازیط اًساظُ گیطی ضسُ زض ٍلساغ ٍ فطکاًس اسوی تایس اضائِ ضَز

زض اسوی ٍ تطاتط ٍلساغ  1/1ٍ  1/0 تیي اًساظُ گیطی تایس زض ٍلساغ ٍلساغ تیي زطهیٌالْا اًدام ضَز. زسراًساظُ گیطی ظطفیر ذاظًی تایس تؼس اظ        

طَل ػوط ٍ زسر ذَز زطهیوی تطاتط فطکاًس اسوی زض هَضز ذاظًْایی کِ تطای زسر خایساضی حطاضزی، زسر  2/1 ٍ 1/0فطکاًس تیي 

ًسُ قثل اظ ایي زسر ّا اًدام خصیطز ٍ اًساظُ گیطی زض هَضز سایط ذاظى ّا هی زَاًس تٌاتِ زضذَاسر ذطیساض ٍ تا زَافق ساظ اسسفازُ هی ضَز،

 اًدام گیطز .

   فیت خاسىتلزاًظ ظز(2      

 ظطفیر ذاظى ًثایس تیطسط اظ هقازیط ظیط تا ظطفیر ذاظًی اسوی زفاٍذ زاضسِ تاضس :

 کیلٍَاض 100+ زضغس تطای ٍاحسّا ٍ تاًکْای ذاظًی زا 10زض غس زا  -5

 کیلٍَاض  100+ زضغس تطای ٍاحسّا ٍ تاًکْای ذاظًی تاالزط اظ 5زضغس زا  -5

 تیطسط ضَز . 01/1ال ذط ،ًثایس اظ ظطفیر ذاظًی اًساظُ گیطی ضسُ تیي ّط زٍ زطهیٌ حساقلتِ  طحساکثًسثر هقساض  زض ٍاحسّای سِ فاظ،

 
 

 اًذاسُ گیزی تاًضاًت ساٍیِ تلفات خاسى 

 ( رٍػ اًذاسُ گیزی9
ُ ًثایس ضاهل ذطاّای ضٍش هَضز اسسفاز اًساظُ گیطی ضَز. تایس زض ٍلساغ ٍ فطکاًسی کِ زَسط ساظًسُ اًسراب هی ضَز،( δtg)زلفاذ ذاظى       

ًاضی اظ ّاضهًَیک ّا یا زدْیعاذ خاًثی ذاضخی ذاظى زحر اًساظُ گیطی اظ قثیل ضاکسَضّا ٍ هساضّای سس کٌٌسُ زض هساض اًساظُ گیطی 

لفاذ ذاظًی اًساظُ گیطی ز زقر ضٍش اًساظُ گیطی ٍ اضزثاط آى تا هقازیط اًساظُ گیطی ضسُ زض ٍلساغ ٍ فطکاًس اسوی تایس اضائِ ضَز. تاضس.

تطاتط  2/1ٍ  1/0تطاتط ٍلساغ اسوی ٍ زض فطکاًس تیي  1/1ٍ  1/0اًساظُ گیطی زض ٍلساغ تیي  تایس تؼس اظ زسر ٍلساغ تیي زطهیٌالْا اًدام ضَز.

ٌاتِ ٍ اًساظُ گیطی زض هَضز سایط ذاظًْا هی زَاًس ت زض هَضز ذاظى ّا اًدام ضَز، زسر خایساضی حطاضزی تایس قثل اظفطکاًس اسوی 

  . زضذَاسر ذطیساض ٍ تا زَافق ساظًسُ غَضذ گیطز
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 δtg زض هَاقؼی کِ آظهَى تایس تط ضٍی زؼساز ظیازی ذاظى اًدام گیطز، هی زَاى اظ ضٍش ًوًَِ تطزاضی آهاضی تطای اًساظُ گیطی:9ًکتِ                   

 . سی تا زَافق تیي ساظًسُ ٍ ذطیساض غَضذ خصیطزاسسفازُ ًوَز. ططح ًوًَِ تطزاضی آهاضی تایس

 

اًَاع ذاظ زی الکسطیک، زاتغ هسذ ظهاى اػوال ٍلساغ تِ ذاظى قثل اظ اًساظُ گیطی اسر. زض ایي حالر، ٍلساغ زسر ٍ  δtgهقساض : 2ًکتِ                   

 ٍ ساظًسُ تاضس .اػوال ٍلساغ تایسسی تا زَافق تیي ذطیساض ظهاى 

 

               

  (الشاهات تلفات2                  
  زَافق ساظًسُ ٍ ذطیساض تیطسطساظًسُ زض ٍلساغ ٍ زهای زسر یا هقساض  اًساظُ گیطی ضسُ ًثایس اظ هقساض اػالم ضسُ زَسط σهقساض زاًػاًر                   

 . ضَز

 

 

 . در خبزًاهِ ّای بعذی تقذین حضَر هی گزدد IECدر اعتاًذار عایز تغت ّای رٍتیي ٍ تایپ تغت ّای آٍردُ ؽذُ                  

 

   

  

 ؽذُ تَعط ؽزکت فزاکَُئِ تعذادی اس پزٍصُ ّای اتوام یافتِ ٍ ار                    

 کیلٍَار بزق هٌطقِ ای خَسعتاى  33باًک خاسًی (پزٍصُ 9                    
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 کیلَ ٍار ًفت ٍ گاس پارط عغلَیِ 333(پزٍصُ باًک خاسًی2                   
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