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 افشاد هَفك چِ ٍیظگی ّایی داسًذ؟  :آیا میذاویذ
اًؼاى داسای اتعاد هختلفی اػت وِ تشای . (تشد توام فاوتَسّای اًؼاى )ػالهتی، هعٌَیت، ثشٍت، آساهؾ، عـك ٍ خذهت تِ دیگشاى هَفمیت یعٌی پیؾ

 سؽ یه تعذ ٍجَدی خَد هَفك هحؼَب ًوی ؿَد تلىِ تایذ توامیه فشد تٌْا تا پشٍ .سػیذى تِ هَفمیت تایذ توام فاوتَسّای خَد سا پیـشفت دّذ

هَفمیت فشاص ٍ ًـیة ّا ٍ چالؾ ّای تؼیاسی اػت اها تایذ تِ آًْا تی تَجِ  ذ.صٍایای ٍجَدؽ سا پشٍسؽ دّذ تا تِ ّذف ًْایی خَد دس صًذگی تشػ

 .دت هی تَاى تِ هَفمیت دػت پیذا وشتا یافتي ساّْای دسػ تاؿیذ تا تِ آًچِ هی خَاّیذ تشػیذ. یىی اص ٍیظگی ّای هَفمیت داؿتي ّذف اػت،

ػشعت عول ٍ  -3تشًاهِ سیضی ٍ دلت     -2ًظن ٍ آساهؾ   -1: هَفمیت سا هثلثى عالیى هی داًٌذ وِ ػِ ضلع آى عثاستٌذ اص ،عضى اص صاحة ًظشاىت

 صهاى ؿٌاػی 

 

 
ٍ یشلوٌت ضاتیاًىَدس ٍ تجْ َص،یف ذیٍ ول َصیف يیتأه،  یفـاسلَ،  فیفـاس ضع یخاصً یّا تاًهٍ ػاخت  يیتأهٍ  یعشاح فشا وَُؿشوت  تیفعال یاصل ی ٌِیصه  

تاؿذ یه شیص یّا ؿشوت یٌذگیٍ ًوا ؼاًغیتحت ل یىیالىتش  

ػال تجشتِ ( 13آلواى )تا تیؾ اص   (/http://www.frako.com) FRAKO ؼاًغیتحت ل فیتَاى فـاس ضع ةیاصالح ضش یّا خاصى   - 
ػال تجشتِ (  11ایتالیا )تا تیؾ اص   (http://www.ducatienergia.it) Ducati ؼاًغیتحت ل یفـاسلَتَاى  ةیضشاصالح  یّا خاصى   - 
ػال تجشتِ ( 11آلواى )تا تیؾ اص     (http://www.efen.com/ ) EFEN  ؿشوت َصیف ذیولٍ  َصیف   - 

ػال تجشتِ ( 11ایتالیا )تا تیؾ اص    (http://www.lovatoelectric.com/ ) Lovato ْتا ؿشوت یىیٍ الىتش یوٌتشل ضاتیتج  - 
ل تجشتِ ( ػا 33آلواى )تا تیؾ اص   (http://www.wachendorff.de) Wachendorff Encoder ؿشوت  -  

ػال تجشتِ ( 20تایَاى )تا تیؾ اص     (http://www.ablerex.com.tw) Ablerex   -   یلتشّایف

 ( تِػال تجش 51تیؾ اص  اوشُ )ت vitzrotech (http://www.vitzrotech.com/)تجْیضات فـاس ضعیف ٍ هتَػظ -               
 ػال تجشتِ ( 45( )تا تیؾ اص http://www.hycapacitor.com ) Herong Electricتحت لیؼاًغ  یفـاسلَاصالح ضشیة تَاى  یّا خاصى -

 

 :ذیخًاو یمشمارٌ  هیا در             
 ل ّاتؼت  ٍلتاط تیي تشهیٌا 

 ِتؼت  ٍلتاط تیي تشهیٌال ّا ٍ هحفظ 

 تؼت تخلیِ داخلی 

  عایك تٌذیتؼت 

  تؼت پایذاسی حشاستی 

 هعشفی پشٍطُ ّای ؿشوت 

  ػخي سٍص 

http://www.hycapacitor.com/
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 مقذمٍ

،تؼت  IEC60831اص ّویي سٍ دس اػتاًذاسد  .یذ خاصى سعایت وٌٌذد سا تشای تَلتَلیذوٌٌذگاى تایذ حذالل اػتاًذاس ،گزؿتِ روش ؿذ عَس وِ دس خثشًاهِّواى 

(تایپ تؼت  2(سٍتیي تؼت 1دس دٍ دػتِ  تؼت ّاایي  .یي تؼت ّا سا تا هَفمیت ػپشی وٌذّایی تشای خاصى روش ؿذُ اػت تِ عَسی وِ هحصَل ًْایی تایذ تتَاًذ ا

ُ گیشی تاًظاًت صاٍیِ اًذاصیشی ظشفیت خاصًی ٍ هحاػثِ خشٍجی ٍ اًذاصُ گ، تعلك تِ سٍتیي تؼته تؼت فمظ تِ دٍ 15عثمِ تٌذی هی ؿًَذ وِ دس خثشًاهِ ؿواسُ 

 تؼت ّای دیگش دس اداهِ ی ایي خثشًاهِ تمذین هیگشدد.  .سُ ؿذاؿا تلفات خاصى

    

 

 تست يلتاش بیه ترمیىال َا 

 ريتیه تست 

تا ٍلتاط واهال ػیٌَػی دس فشواًغ تؼت ٍلتاط هتٌاٍب تایذ  .گیشد لشاس U N تشاتش 15/2( هعادل A.C) تحت تؼت ٍلتاط هتٌاٍتی ،ثاًیِ 2تِ هذت ّش خاصى تایذ حذالل 

 .ىاى ًضدیه فشواًغ اػوی اًجام ؿَدٍ تشجیحاً تا حذ اه HZ15  ٍHZ100تیي 

شگاُ یه ٍاحذ خاصى اص تعذادی اص عٌاصش یا ّ ؿىؼت ّای خَد تشهیوی هجاص هی تاؿذ. .یِ الىتشیىی دائوی ًثایذ سٍی دّذّیچ ؿىؼت یا تخل ،دس هذت تؼت

 .تش سٍی ٍاحذ خاصى ًوی تاؿذ لضٍهی تشای تىشاس تؼت ،ؿذُ تاؿٌذ گشٍّی اص عٌاصش تا اتصال هَاصی تـىیل ؿذُ تاؿذ وِ آًْا تِ عَس هجضا تؼت

 .تٌظین ؿذُ تاؿٌذ ،تایؼتی تش حؼة هَسد ٍلتاطّای تؼت ،چٌذ فاصتشای خاصًْای  :وکتٍ

 .دٍ فیَص دس ٍاحذ عول ًىشدُ تاؿٌذٍ تیـتش اص ظشفیت خاصى دس هحذٍدُ هجاص اػتاًذاسد تاؿذ هـشٍط تش ایٌىِ  ،شد فیَصّای داخلی هجاص هی تاؿذلىعو :وکتٍ

 

 
 تست يلتاش بیه ترمیىال َا                    

 تایپ تست                          

    تؼت ٍلتاط هتٌاٍب تایذ تا ٍلتاط واهالً ػیٌَػی اًجام ؿَد ٍ دس  .لشاس گیشد تشاس تا ٍلتاط اػوی 15/2ثاًیِ تحت تؼت ٍلتاط هتٌاٍتی هعادل  10 یذ تِ هذتاّش خاصى ت                        

 ؿىؼت خَد تشهیوی هجاص هی تاؿذ. .ی الىتشیىی دائوی ًثایذ سٍی دّذ هذت تؼت ّیچ ؿىؼت یا تخلیِ

 .ت تایؼتی تش حؼة هَسد تٌظین ؿًَذای خاصى ّای چٌذ فاص ،ٍلتاطّای تؼتش :وکتٍ                       
 ٍ فیَص دس ٍاحذ عول ًىشدُ تاؿٌذ.ٍ تیـتش اص دظشفیت خاصى دس هحذٍدُ هجاص اػتاًذاسد تاؿذ ایٌىِ هـشٍط تش  ،لىشد فیَصّای داخلی هجاص هی تاؿذعو :وکتٍ

 

 
 محفظٍ تست يلتاش بیه ترمیىال َا ي                      

 ريتیه تست                          

 .ٍ هحفظِ لشاس گیشًذتایذ دس هعشض ٍلتاط هتٌاٍب اعوالی تیي تشهیٌال ّا )هتصل تِ ّن(  ،ًؼثت تِ هحفظِ عایك ؿذُ تاؿٌذ آًْا ّایتشهیٌال  وِ تواهی خاصى ّایی                            

تشای  خاصى ّااگش  .ثاًیِ اعوال هی ؿَد 2الل تِ هذت حذ 3KV% تیـتش اص 20ثاًیِ یا  10م وِ تضسگتش تاؿذ(تِ هذت )ّش وذا 3KVیا  2UN+2KVی تشاتش تا طٍلتا

ؿىؼت  دس هذت تؼت، .اًجام ؿَد  6KVتش اػاع تَافك تیي ػاصًذُ ٍ هصشف وٌٌذُ تؼت تایذ تا اعوال ٍلتاط ،دس ًظش گشفتِ ؿذُ تاؿٌذ َّاییخظ اتصال هؼتمین تِ 

تشهیٌالْای آًْا  هی تَاًٌذ دس حالتی وِ تواهی ،سای ظشفیت خاصًی جذاگاًِ ای تاؿذػِ فاصی وِ ّش فاص آًْا دا خاصى ّای .یىی ًثایذ سٍی دّذٍ تخلیِ الىتش الىتشیىی

هحفظِ ی ّشگاُ  .آصهَى لشاس گیشًذیذ دس هعشض ایي وِ داسای یه تشهیٌال دائوی هتصل تِ تذًِ تاؿذ ًثاخاصى ّایی  .ؿًَذ ًؼثت تِ هحفظِ تؼت ،تِ ّن هتصل اػت

 .ایي تؼت تایذ حزف ؿَد ،اص هَاد عایمی تاؿذ خاصى
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 تست يلتاش بیه ترمیىال َا ي محفظٍ                      

 تایپ تست                         

وِ داسای یه خاصى ّایی تؼت تش سٍی  .دلیمِ تحت تؼت تاال لشاس گیشًذ 1یذ تِ هذت تا تشهیٌال ّای آًْا ًؼثت تِ هحفظِ عایك ؿذُ تاؿٌذ، وِ تواهیخاصى ّایی                  

عایك تٌذی داخلی هـخص واهال عایك ؿذُ تا  خاصىیه  تؼت(یا تِ الواى ّای داخلیتشهیٌال ّا ٍ هحفظِ )تذٍى  تؼتتشهیٌال دائوی هتصل تِ تذًِ تاؿٌذ، تایذ تِ 

تایذ تیي تشهیٌال ّا ٍ یه ٍسق ًاصن فلضی وِ دٍس تا دٍس ػغح هحفظِ هحىن پیچیذُ ؿذُ اػت، اعوال  تؼتیك تاؿذ، ٍلتاط هحذٍد ؿَد. اگش هحفظِ خاصى اص هادُ عا

 گشدد. دس هذت تؼت، ؿىؼت الىتشیىی ٍ تخلیِ الىتشیىی ًثایذ سٍی دّذ.

                  

 

 تست تخلیٍ داخلی                      

 عْذُ ػاصًذُ اػت. هماٍهت تخلیِ داخلی )اگش ٍجَد داؿتِ تاؿذ(،تایذ تا اًذاصُ گیشی هماٍهت یا اًذاصُ گیشی هیضاى تخلیِ داخلی تشسػی ؿَد. اًتخاب سٍؽ تِ                      

 

 

 تست عایق بىذی                     

س گیشد وِ تِ عَس هَثش ّش ًـتی دس هحفظِ ٍ همشُ سا آؿىاس ػاصد. سٍؽ تؼت تِ عْذُ ػاصًذُ اػت ٍ اٍ ّش ٍاحذ خاصًی )دس حالت سًگ ؿذُ( تایذ دس هعشض تؼتی لشا                      

 تایذ سٍؽ تؼت هشتَط سا ؿشح دّذ.

 دس صَستی وِ سٍؿی تشای تؼت عایك تٌذی اسائِ ًـذُ تاؿذ هی تَاى اص سٍؽ صیش تْشُ گشفت: وکتٍ:                     

دسجِ تاالتش اص حذاوثش دهای تعییي ؿذُ دس جذٍل والع دهای آى خاصى تاؿذ. ػپغ تا  20خاصى تی تشق سا تایذ حشاست داد تا دهای تواهی لؼوت ّای  آى  یه                     

 ػپشی ؿذى دٍ ػاعت پغ اص آغاص ایي تؼت ًثایذ ًـتی هـاّذُ ؿَد.

 

 

 
  تست پایذاری حرارتی                  
ال ؿَد. تِ تؼت لشاس هیگیشد تایذ تیي دٍ ٍاحذ خاصًی دیگش تا ّواى همادیش ًاهی لشاس گشفتِ ٍ ٍلتاطی تِ اًذاصُ ٍلتاط خاصى هَسد تؼت تِ آًْا اعوٍاحذ خاصًی وِ تحت  

ی تٌظین ؿًَذ وِ دهای تلفات هَجَد دس هماٍهت ّا تایذ دس همذاس وِ ّش یه ؿاهل هماٍهت ّایی ّؼتٌذ، اػتفادُ ًوَد. ػاختگیعشیك دیگش هیتَاى اص دٍ خاصى 

، تشاتش یا تضسگتش اص دهای خاصى هَسد تؼت تاؿذ. فاصلِ تیي ٍاحذّا تایذ خاصى ػاختگی ٍ هماتل خاصى تحت تؼتتاالی ًضدیه تِ   ، دس ًمغِػاختگیهحفظِ خاصى ّای 

عثك دػتَسالعول ػاصًذُ جْت ًصة دس ػایت، لشاس یي ؿشایظ دهایی شاتش یا ووتش اص فاصلِ عادی تاؿذ. هجوَعِ تایذ دس هحفظِ گشم ؿذُ ای تا َّای ػاوي ٍ دس تذتشت

 گیشد.

 

اًی حشاستی آى تمشیثاً یه دهای َّای هحیظ هحفظِ تایذ دس دهای ًـاى دادُ ؿذُ دس جذٍل صیش یا تاالتش اص آى ًگْذاسی ؿَد. ایي دها تایذ تَػظ دهاػٌجی وِ ثاتت صه                      

 د.دها ػٌج هحیظ تایذ داسای عایك تٌذی ٍ پَؿؾ هٌاػة تاؿذ تا دس هعشض حذالل تـعـعات حشاستی هوىي اص ػِ ًوًَِ تحت ٍلتاط تاؿذ.ػاعت اػت، وٌتشل ؿَ

 

 ػلؼیَع تش حؼةدهای َّا هحیظ       والع دهایی                     

A                            

B                            

C                            

D                            

40                           

45                           

50                           

55                           
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اعت تحت ٍلتاط واهالً ػیٌَػی لشاس گیشد. داهٌِ ٍلتاط دس ػ 41پغ اص آًىِ دهای تواهی تخـْای خاصى تِ دهای َّای هحیظ هحفظِ سػیذ، خاصى تایذ تِ هذت حذالل 

  تشاتش خشٍجی اػوی آى ؿَد. 44/1اًذاصُ گیشی ؿذُ حذالل  ػاعت تؼت تایذ عَسی تٌظین ؿَد وِ خشٍجی هحاػثِ ؿذُ تا اػتفادُ اص ظشفیت خاصًی 24آخشیي 
ػاعت، افضایؾ دها ًثایذ تیـتش اص یه  6تِ تاالی هحفظِ تایذ حذالل چْاس هشتثِ اًذاصُ گیشی ؿَد. دس ایي  ػاعت، دهای هحفظِ دس ًمغِ ای ًضدیه 6دس عی آخشیي                   

ػاعتِ تذػت آیذ،  6دٍسُ  دسجِ ػلؼیَع تاؿذ. اگش تغییش تیـتشی هـاّذُ ؿَد، تؼت سا هی تَاى تا صهاًی وِ الضاهات تاال تشای چْاس اًذاصُ گیشی هتَالی دس هذت یه

 د. دس پایاى تؼت پایذاسی،اختالف تیي دها اًذاصُ گیشی ؿذُ دس داخل هحفظِ ٍ دهای َّای هحیظ هحفظِ تایذ ثثت ؿَد.اداهِ دا
ىتشیه یىؼاى اصالح دس یه دهای دی التایذ گیشی ؿَد ٍ ایي دٍ اًذاصُ گیشی  دس گؼتشُ دهایی اػتاًذاسد اًذاصُ تؼت پایذاسی حشاستیظشفیت خاصًی تایذ لثل ٍ تعذ اص                   

 % تاؿذ.2تغییش ظشفیت ًثایذ تیـتش اص  .ؿًَذ

 دسجِ ػلؼیَع صَست گیشد. 20تمشیثی ( تایذ لثل ٍ تعذ اص تؼت پایذاسی حشاستی دس دهای δtgاًذاصُ گیشی صاٍیِ تلفات )                     

 تیـتش تاؿذ. 2*10-4ص اٍلیي همذاس اًذاصُ گیشی ؿذُ تِ هیضاى اًت صاٍیِ تلفات ًثایذ ادٍهیي اًذاصُ گیشی همذاس تاً                 

تغییش داخلی دس دی الىتشیه، هوىي اػت تاعث تغییش وَچىی دس  -2    لاتلیت تىشاس اًذاصُ گیشی -1دس تفؼیش ًتایج اًذاصُ گیشی ّا، دٍ عاهل تایذ دس ًظش گشفتِ ؿَد:                     

 ِ ؿىؼتی دس ّش یه اص عٌاصش خاصى تِ ٍجَد آیذ یا یه فیَص داخلی تؼَصد. ظشفیت خاصًی ؿَد، تذٍى ایٌى

تی دس ًظش دس ٌّگام تشسػی ایي هَاسد وِ آیا تلفات خاصى یا ؿشایظ دهایی سضایت تخؾ اػت، ًَػاى ٍلتاط، فشواًغ ٍ دهای َّای هحیظ دس هذت تؼت تایؼ وکتٍ:                     

 تِ صَست ًوَداسی سػن ؿًَذ.صیِ هی ؿَد وِ ایي عَاهل ٍ تاًظاًت صاٍیِ تلفات ٍ افضایؾ دها تشحؼة صهاى گشفتِ ؿَد. تِ ّویي دلیل تَ

شتض 50ّّشتض تؼت ؿَد ٍ ٍاحذّایی وِ تشای ًصة دس فشواًغ  50هی تَاًٌذ دس فشواًغ ّشتض دس ًظش گشفتِ ؿذُ اًذ  60ٍاحذّایی وِ تشای ًصة دس فشواًغ  وکتٍ:                      

ّشتض تاؿذ، ؿشایظ تؼت تایذ هَسد تَافك تیي  50ّشتض تؼت ؿًَذ، تشای خاصى ّایی وِ فشواًغ اػوی آًْا ووتش اص  60دس ًظش گشفتِ ؿذُ اًذ، هی تَاًٌذ دس فشواًغ 

 ػاصًذُ ٍ خشیذاس تاؿذ.

 اصالح اتصاالت داخلی تشای ایٌىِ یه فاص تا ّواى خشجی داؿتِ تاؿین .  -2اص یه هٌثع ػِ فاص     اػتفادُ  -1تشای ٍاحذّای چٌذ فاص،دٍ احتوال صیش هجاص اػت: وکتٍ:                      

 

 
 (ای باال بردٌ شذٌ)پس از پایذاری دمامدر د δtgاوذازٌ گیری تاوصاوت زايیٍ تلفات خازن                   

 ريش اوذازٌ گیری                          

 تایذ دس پایاى تؼت پایذاسی حشاستی اًذاصُ گیشی ؿَد، ٍلتاط اًذاصُ گیشی تایذ ّواى ٍلتاط تؼت پایذاسی حشاستی تاؿذ. δtgخاصى  صاٍیِ                         

تؼت اعالم ًوَدُ یا همذاس هَسد تَافك ػاصًذُ ٍ  وِ ػاصًذُ دس دها ٍ ٍلتاط δtgوِ اًذاصُ گیشی ؿذُ اػت، ًثایذ اص همذاس  δtgهمذاس تاًظاًت صاٍیِ تلفات  السامات:                      

 خشیذاس تیـتش ؿَد.

 

 

 . ارائٍ خًاَذ شذدر خبروامٍ ی بعذی  IECسایر تست َای ريتیه ي تایپ تست َای آيردٌ شذٌ در استاوذار                   
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 تعذادی از پريشٌ َای اتمام یافتٍ ي ارئٍ شذٌ تًسط شرکت فراکًٌ 

 بىذر امام خمیىی  -یلًيلت سازمان بىادر ي دریاوًردیک 33 کیلًيار 0055(پريشٌ باوک خازوی 9 

               

 

 

 

 

 

 

 َمذان  -کاَىربا کیلًيلت05 کیلًيار 0555(پريشٌ باوک خازوی 9
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 سخه ريز  

 


