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 هقسهِ

ضساًی ٍ ذسهات ایي ّای ضطکت فطاکَُ است کِ زض ضاستای هؼطفی ّطچِ تْتط ضطکت فطاکَُ جْت تسْیل زض اؼالعاظ سطی ذثطًاهِّطتن ذثطًاهِ شیل ضواضُ 

فطاّن گطزیسُ زض  اهِاهیساست اؼالػات هرتصط زض ذصَظ هؼطفی ذسهات ٍ هحصَالت ضطکت فطاکَُ کِ زض قالة ذثطً کت زض اذتیاض ضوا قطاض گطفتِ است.ضط

 کطَض ها ایطاى اسالهی هَثط ٍاقغ گطزز. ػعیع ٍ هحتطمضاستای تؽطف کطزى ًیاظّای ّطچِ تْتط ٍ تیطتط صٌؼت ٍ هطزم 

 تِ اهیس تؼالی ضٍظ افعٍى کطَض ػعیعهاى ایطاى

 

 

 

 

 ضطکت فطاکَُ

ّای اصالح ظطیة تَاى افتراض زاضز ّای فطٍش، هطاٍضُ، ًصة ٍ ضاُ اًساظی سیستنضطکت فٌی هٌْسسی فطاکَُ تا سالْا تجطتِ زض ظهیٌِ

 ییٌِظهتطیي ضطکت هٌْسسی زض ایي ظهیٌِ تِ اضائِ ذسهات تِ ّوَؼٌاى ػعیع ٍ هتقاظیاى ذاضج اظ کطَض هی پطزاظز.  تؼٌَاى اٍلیي ٍ کاهل

 ٍ اًکَزض فیَظ، کلیس ٍ ظفیَ تاهیي ،قَی فطاض ،ظؼیف طاضف ذاظًی ّایتاًک ساذت ٍ تاهیي ،ؼطاحیفطاکَُ   ضطکت  فؼالیت اصلی

 .تاضسهی ظیط ّایضطکت ًوایٌسگی ٍ لیساًس تحت الکتطیکی ٍ کٌتطلی تجْیعات

 لیساًس تحت ظؼیف فطاض تَاى ظطیة اصالح ّای ذاظى FRAKO (http://www.frako.com/) ( .تجطتِ سال 87اظ تیص تا) آلواى 

 لیساًس تحت قَی فطاض تَاى ظطیة اصالح ّایذاظى Ducati (http://www.ducatienergia.it)  (تجطتِ سال 89 اظ تیص تا) ایتالیا. 

 ضطکت فیَظکلیس ٍ فیَظ  ) EFEN http://www.efen.com/( (تجطتِ سال 93 اظ تیص تا) آلواى. 

 ضطکت تا الکتطیکی ٍ کٌتطلی تجْیعات Lovato ) http://www.lovatoelectric.com/( (تجطتِ سال 93 اظ تیص تا). 

  ضطکت اًکَزضّایWachendorff (http://www.wachendorff.de)/ (تجطتِ سال 73 اظ تیص تا)آلواى                                 

  فیلتطّای اکتیَ، ضطکتAlberex (twhttp://www.ablerex.com./ 14( تایَاى) تا تیص اظ )ِسال تجطت 

 تجْیعات فطاض ظؼیف ٍ فطاض هتَسػ Vitzrotech  ) http://eng.vitzrotech.com/(  سال تجطتِ( 58کطُ) تا تیص اظ 

 لیساًس تحت قَی فطاض تَاى ظطیة اصالح ّایذاظى   Herong Electric(http://www.hycapacitor.com سال  25( )تا تیص اظ

 ساتقِ(

 

 ضٍش ّای جثطاى ساظی

 :  اًفطازی  ساظی جثطاى 

  ّوا ٍ کاتلْوا کون    سوین اظ تواض    چطووییطی   تصوَضت   ٍسیلِ تسیيٍ  ضَز هی  ًصة  سلفی  کٌٌسُ هصطف ّط  هَاظی   تا هقساض هٌاسة  ذاظى  ک، ی فطم  تطیي زض سازُ 

  توطای   ذواظى   ًصوة   . زضظووي قوطاض هوی گیوطز     ٍاقغ  زستیاّْا هَضز استفازُ  فؼالیت  ظهاًی  زض هحسٍزُ  فقػ  ذاظى  کِ شکط ایي ًکتِ ظطٍضی است ز. گطز هی

 تاثیطگصاض است.  آى هًَتاغ ٍ ًصة   ٍ یا هراضج  هکاىّوچَى   هسائلی ٍ   ًیست  زستیاّْا سازُ  اًفطازی  ساظی جثطاى

 

 :ضواضُ هی ذَاًیس ایيزض

 َُهؼطفی ضطکت فطاک 

 ّای جثطاًساظیضٍش 

 آضٌایی تا تاًک ذاظًی 

 زٍست 

http://www.frako.com/
http://www.ducatienergia.it/
http://www.efen.com/
http://www.lovatoelectric.com/
http://www.wachendorff.de/
http://www.ablerex.com.tw/
http://eng.vitzrotech.com/
http://www.hycapacitor.com/
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 : گطٍّی  ساظی جثطاى

 

  ًصوة   توعض    هٌاسة  ذاظى  یک،  کَچک  هرتلف  ذاظًْای  جای  ضًَس. تِ هی  ساظی جثطاى  جوؼی  صَضت  اًس، تِ ضسُ  ًصة  گطٍّی  صَضت  تِ  کِ  زستیاّْایی

 ضَز. هی

 ضًَس.   فتِکاض گط  تِ  تا ّن  کِ  زض صَضتی  سلفی  سٌییي  هصاضف  تطای -کاضتطز  

  تط اقتصازی  ٍلی  اًفطازی  ساظی جثطاى  ضثیِ -هعایا 

 . است  استفازُ  کٌٌس قاتل کاض هی  تا ّن  کِ  گطٍّی  ّای کٌٌسُ هصطف  تطای  فقػ -  هؼایة

 : هطکعی  ساظی جثطاى

ِ   ذواظى   توَاى   ضوَز. کول   هی  زازُ  َضزًیاظ پَضصضاکتیَ ه  تَاى  توام  کِ ؼطیق  تسیي  ٍ اًجام هی گیطزهتوطکع   صَضت  تِ  ساظی جثطاى  کل ِ   تو هتؼوسز    ّوای  پلو

  زض تیطتط هَاقغ  اهطٍظُ  ضٍش  ضًَس. ایي هی  هساض ٍاضز یا ذاضج  تِ ،تاض  ٍظؼیت  تِ  کٌتاکتَضّا، تستِ  ضاکتیَ اظ ؼطیق  ضگَالتَض تَاى  یک  ٍسیلِ  ٍ تِ  ضسُ  تقسین

 قطاض گیطز.   کٌتطل تحت  آساًی  تَاًس تِ هی  ؼطیق  تسیي  هطکعی  ساظی جثطاى  گیطز، چطا کِ قطاض هی  هَضز تَجِ

 هعایا

 است  کٌتطل  قاتل  ًیآساتٍِ  قاتل ضٍیت  سیستن  کل  . 

 ُضسُ  ًصة  ذاظى  اظ تَاى هفیس  استفاز  . 

  اٍقات  زض اغلة  سازُ  ًصة  . 

  ضَز.  هی  زض ًظط گطفتِ  ظهاًی ّن  ظطیة  چَى  کوتط ذاظى  هصطف 

  ضًَس.  هجْع هی  سلف  ظیطا ذاظًْا آساًتط تِ  است  هٌاسثتطی  هراضج  ، زاضای زض ضثکِ  ّاضهًَیک ٍجَز  زض صَضت 

 هؼایة

 ضَز. ًوی  کن  ضثکِ  تاض زاذلی 

  سیستن  اتَهاتیک  تٌظین  تطای  اظافی  هراضج . 

 :هرلَغ  ساظی جثطاى

 ًوَز.   تاال ضا تا یکسییط استفازُ  ضٍش  ّط سِ  کِ  است  صطفِ  تِ  هقطٍى  اغلة  اقتصازی  زلیل  تِزض تطذی هَاقغ 

 .زض ازاهِ ضاّْای هرتلف جْت تؼییي تَاى هَضز ًیاظ ذاظًی جْت جثطاى ساظی تاض ّا ضا تطضسی ذَاّین کطز

 

 آضٌایی تا تاًک ذاظًی
 اساس کاض تاًک ّای ذاظًی اتَهاتیک

یک ضگَالتَض ظطیة قسضت ّستٌس. ایي ضگَالتَض اًساظُ ٍ ضکل هَج ٍلتاغ ٍ جطیاى ٍ اذتالف ظهاًی آًْا ضا اًساظُ گطفتِ  تاًکْای ذاظًی اتَهاتیک هجْع تِ 

ا اظ ذوػ ٍ ًوًَوِ   ٍ پس اظ اًجام هحاسثات الظم، ظطفیت ذاظًی هَضز ًیاظ ضا تؼییي ٍ ذاظى ضا ٍاضز ضثکِ هی ًوایس. زض ضثکِ فطاض ظؼیف ًوًَِ ٍلتاغ هسوتقیو 

 ضوًَس،  یهو  کٌتوطل  ضگَالتَض لِیتَس کِ ییکٌتاکتَضّا تَسػ ذاظًْا کطزى چیسَئ ػول تِ ضگَالتَض هتصل هی ضًَس. (CT) تَسػ یک تطاًس جطیاى جطیاى

 .ضَز یه گطفتِ ًظط زض( HRC) جساگاًِ َظیف یسط کی هتَسػ فطاض زض ذاظى پلِ ّط یتطا يیّوچٌ. طزیگ یه اًجام

ِ      FRAKO   ٍLOVATOُ هحصوَالت  ضوطکت فطاکوَُ تؼٌوَاى تٌْوا ًوایٌوس      ی سواذت ضگَالتوَض قوازض توِ تواهیي      زٍ تطًوس تویي الوللوی ٍ هؽوطح زض ظهیٌو

 ّای ًاهثطزُ است.ضگَالتَضّای ساذتِ ضسُ تَسػ ضطکت
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 :اتَهاتیک ػثاضتٌس اظ قؽؼات یک تاًک ذاظًی

 ذاظى 

 کٌتاکتَض ذاظًی 

 فیَظ 

 ضگَالتَض 

 کلیس اصلی 

 الهپ سییٌال 

 ُفي ذٌک کٌٌس 

 کتَضاض 

 زستیاّْای اًساظُ گیطی 

 اًَاع ذاظًْای قسضت

هٌاسة است. اظ ایطازات ایوي ذواظى هوی     MV ذاظى ضٍغٌی: کِ تطای استفازُ زض -1

زضصس ظطفیت ذاظى( اضواضُ   4تا  3تَاى تِ سٌییٌی، ًطت ضٍغي ٍ تلفات تیطتط )

ّای فطواض  ضطکت فطاکَُ زض جْت تاهیي ًیاظ زاذلی ضًج هتٌَػی اظ ذاظى  .ًوَز

-ی هٌاسة زض اذتیاض هطتطیاى قطاض هیضا جْت استفازDUCATIُهتَسػ کوپاًی 

ّا تصَضت تک فاظ ٍ سِ فاظ زض زستطس ّستٌس. ذاظى ّای توک  زّس. ایي ذاظى

ض ّط سؽح ٍلتاغ زکیلٍَاض 800تا کیلٍَاض  25فاظ فطاض هتَسػ ضطکت زٍکاتی اظ 

 فطاض هتَسػ ٍ ّط ظطفیتی هَجَز است.

  .ًساستفازُ کطز ٍلی قیوت تاالئی زاض LV ٍ MV سؽَح ٍلتاغ ذاظى گاظی: کِ هی تَاى اظ آى زض  -2

 

ّای ظیط هی زاضای هعیت ضًَس ٍّا تیطتط زض فطاض ظؼیف استفازُ هیایي ذاظىذاظى ذطک یا سیلٌسضی:  -3

 :تاضٌس

 ؼَل ػوط ظیاز 

 حجن کن 

 تلفات کن 

 سیستن ذَز تطهیوی 

 غیط قاتل اًفجاض ٍ اضتؼال 

 ساظگاض تا هحیػ ظیست 

ٍ ذواظى ّوای توک فواظ ضوطکت       آلوواى  FRAKOضوطکت  سوِ فواظ   ّای فطاض ظوؼیف ضطکت فطاکَُ جْت تاهیي ًیاظ تاظاض زاذلی اظ ذاظى

DUCATI ٌس کوِ  ذاظًْوا زاضای هقاٍهوت ترلیوِ ّسوت    هی تاضٌس.ٍ ٍلتاغّای هتٌَع هَجَز ّاکٌس. ایي ذاظى ّا زض ظطفیتاستفازُ هی ایتالیا

 کٌٌس.ٍ ٌّیاهی کِ ذاظى زض هساض قطاض ًساضز آى ضا ترلیِ هی تصَضت هَاظی تا آى تستِ 
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 ضگَالتَض

ح ظطیة قسضت توِ  ضگَالتَض ظطیة قسضت، هطکع تصوین گیطی ٍ زض ٍاقغ هغع هتوطکع تاًکْای ذاظًی اتَهاتیک است. هَفقیت یک ضگَالتَض زض اًجام اصال

 .ػاهل اصلی تستیی زاضز 6

 

 ؼطاحی سرت افعاضی زقیق 

 استفازُ اظ قؽؼات هطغَب 

 ًطم افعاض هٌاسة تا الیَضیتن کٌتطل صحیح 

 ٍلتاغ ٍ جطیاى گیطی زقیقًٍِاستفازُ اظ اتعاض ًن 

 ًصة صحیح 

 تٌظیوات زضست 

 .یام ًصة ٍ ضاُ اًساظی هی تایست هَضز ًظط قطاض  گیطًسالتَض ٍ ػَاهل تؼسی ًیع زض ٌّگَضکِ سِ ػاهل اٍل تِ ضطکت ساظًسُ 

 

 کٌتاکتَض ذاظًی

تِ ػثاضت زییط ٌّیام ٍصل تِ ضثکِ، جطیاى ّجَهی تسیاض تعضگی اظ ذاظى ػثَض هی کٌس. ایي جطیاى  ٍ  اتصال کَتاُ استکلیسظًی زض حالت زض لحظِ ذاظى 

تؼعی هَاضز جَش ذَضزى پالتیي ّای کٌتاکتَض هی ضَز ٍ ذطاتی پالتیي ّای کٌتاکتَض ذوَز اثوط   ػالٍُ تط تاثیطات ترطیثی ضٍی ذاظى تاػث ذال ظزى ٍ زض 

زض یوک لحظوِ زض ذواظى جسیوس     قوطاض زاضوتِ اًوس    هساض  زضترطیثی هعاػف تط ضٍی ذاظى زاضز. ّوچٌیي ٌّیام ٍصل ذاظى تِ هساض، ذاظًْای زییطی کِ قثال 

. تطای ضفغ چٌیي حالتی ضاُ حل ّای هتفاٍتی اضائِ ضسُ کِ ضایج تطیي، اضظاى توطیي ٍ ضاحوت    ٍضًسسیس هی آترلیِ ضسُ ٍ جطیاى تعضگی تِ صَضت لحظِ ای پ

ضٍی کٌتاکتَضّا یک سطی کٌتاکت کوکی ًصة ضسُ کِ تَسػ سوین ّوای هقواٍهتی توِ کٌتاکتْوای       .تطیي آى استفازُ اظ کٌتاکتَضّای هرصَظ ذاظى است

ّا اظ ًظط هکاًیکی ؼَضی ساذتِ ضسُ اًس کِ کٌتاکت ّای کوکی قثل اظ کٌتاکتْای اصلی تستِ هی ضًَس ٍ ضواضغ اٍلیوِ   . ایي کٌتاکتَض گطزیسُ اًساصلی ٍصل 

ذاظى اظ ؼطیق هقاٍهتْا صَضت گطفتِ ٍ جطیاى آى هحسٍز هی ضَز. تؼس اظ تستِ ضسى کٌتاکت ّای اصلی ، کٌتاکت 

 .اصلی صَضت هی پصیطز ّای کوکی اظ هساض ذاضج ٍ تغصیِ ذاظى اظ ؼطیق کٌتاکت ّای

ٍ  RADE KONCARزض جْووت تکویوول تجْیووعات تصووحیح ظووطیة تووَاى ضووطکت فطاکووَُ، اظ کٌتاکتَضّووای    

LOVATO استفازُ هی ُ  توط اسواس اسوتاًساضزّای    کیلوٍَاضی 50ٍ  25، 5/12ی کٌس. ایي کٌتاکتَضّا زض هحوسٍز

IS13947-4-1 ٍ IEC-947   هی ضًَستَلیس. 

 ضطکت فطاکَُ ذاظًی هعایای کٌتاکتَضّای

 هتٌاسة تا استاًساضز IS13947-4-1 تطای ضزُ کاضی AC6B. 

 کاّص ّعیٌِ تؼَیط کٌتاکتَضّای هؼوَلی. 

 پاییي تَز ًطخ ذطاتی ٍ ػسم ًیاظ تِ ضطایػ ذاظ ًیْساضی ؼَل ػوطظیاز ٍ. 

 کاّص تلفات زض حالت ٍصل. 

 جطیاى ًاضی اظ کلیس ظًی ذاظى. حصفٍ  ػسم ٍجَز ٍلتاغ ّای ذؽطًاک 
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 زٍست

. اًتراتی زٍ ؼطفِ کِ حس ٍ اًتراب است زٍستی، تقسیط گطیعًاپصیط ها ًیست. تطازض ذَاّط پسط ذالِ ٍ زذتط ػوَ ًیست کِ آش کطک ذالِ تاضس.  زٍست

هیتَاًین اظ ّوِ چیع حطف تعًین ٍ هْن تط آًکِ هی تَاًین  زٍستاًواى لِ ّواى زٍ ًفطی کِ ایي اًتراب ضا کطزُ اًس تؼطیف هی ضَز. تاهطظ ٍ ًَع آى تِ ٍسی

َز زضز زل ّن ًکطز ٍ تساًین کِ هی زاًس. اظ زٍستاًواى هی اظ ّیچ چیع حطف ًعًین ٍسکَت کٌین. تا زٍستاًواى هیتَاًین زضز زل کٌین ٍ هْن تط آًکِ هی ض

ذَاست ٍ ًساضتین تا ذیال ضاحت تیَیین ًساضین. ٍ اگط هستی تؼس تط زٍتاضُ پَل احتیاج زاضتین ٍ اٍ زاضت  پَل تَاًین پَل قطض تییطین ٍ اگط هستی تؼس اٍ

هیتَاًین تیَیین: اهطة تیا ذًَِ ها زلن گطفتِ ٍ اگط ضثی زییط ظًگ ظز ٍ ذَاست تِ ذاًِ هاى تیایس ٍ حَصلِ ًساضتین  زٍستاًواى ییطین. تازٍتاضُ قطض ت

تواًین ٍ  غصا هی تَاًین ضستَضاى تطٍین ٍ غصا ترَضین هی تَاًین تی تیَیین : اهطة ًیا حَصلِ ًساضم. تا زٍستاًواى هی تَاًین ترٌسین هی تَاًین گطیِ کٌین

ا تپَضین ٍ گطسٌیی تکطین هی تَاًین ضازی کٌین هی تَاًین غوییي ضَین هیتَاًین زػَا کٌین. هی تَاًین زض ػطٍسی ذَاّط ٍ تطازضش لثاس ّای ذَتواى ض

ػطٍسی ذَاّط ٍ تطازض ذَزهاى است. ٍ اگط ػعیعی اظ ػعیعاى زٍستاًواى هطز لثاس سیاُ تپَضین ٍ ذَزهاى ضا صاحة ػعا تساًین. تا  فکط کٌین

ستواى پطسیس چی ضسُ؟ تیَیین :حطف ًعى فقػ تیا. ٍ قسم تعًین هی تَاًین ًصف ضة ظًگ تعًین ٍ تیَیین : پاضَ تیا ایٌجا ٍ اگط زٍ هیتَاًین زٍستاًواى

ًیستین تا زٍستاًواى هی تَاًین حطف ًعًین کاضی ًکٌین جایی ًطٍین ٍ فقػ اظ  زًیا تٌْا ٍقتی زٍستواى تی ّیچ حطفی آهس ذیالواى ضاحت تاضس کِ زض ایي

 ٍ ذَضثرت تاضین. ذَضحال ایٌکِ ّستٌس
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