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شبكه قدرت مفيد و  در ايجاد اصالح ضريب توان كيفيت خازن هاي 

علت اين اهميت بدين خاطر  .ردار است بااليي برخواهميتايمن از 

، گرفتهاست كه خازنها به صورت دايم در شرايط نامي خود در مدار قرار 

همچنين تحت تاثير استرسهاي حاصل از هارمونيكهاي توليد بارهاي 

باعث افزايش كيفيت قدرت  يهاخازن. ميباشندغير خطي روزافزون 

پرداختي انرژي مي  و كاهش بهاي CO2انرژي ، كاهش انتشار گاز 

  .دنگرد
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  استانداردهاي بين الملي خازن هاي اصالح ضريب قدرت.1

  

 خازن هاي خود ترميم " EN 60837(IEC60831)استاندارد 

مي V1000و V1000 كمتر از  كه  داراي ولتاژACبراي سيستم هاي 

 شامل ،1997، سپتامبر 2 و بخش 2003، اگوست 1  بخش "باشند

در نظر گرفتن   با خازن هاي قدرتكار با نياز جهت مورد اوليه اصول

، تست و اجراي كلي 1بخش .  مي باشدمورد نياز شرايطحداقل 

 را  ايمني شرايطو بانك هاي خازني جهت طراحيمورد نيازمقاديرنامي 

 نصب و راه اندازي سيستم هاي تصحيح يراهنما داراي  ومشخص كرده

خود ترميمي و خاصيت  ، طول عمر 2بخش . ضريب توان مي باشد

  .شرح مي دهدتست تخريبي اين نوع خازن ها را 

1 تست روتين"  حاصل ازاستانداردها مقادير مجاز
 تست " و"

2نوعي
قرار  آن محدودهتست كارخانه اي مي بايست در مقاديركه  "

 "ي را جهت مقاديرتنها  ،استانداردها . ، را مشخص ميكنندداشته باشند

 كنند و چگونگي ساخت و كيفيت توليد  مشخص مي"تست روتين

و تنها به توافق بين مشتري و توليد كننده بوده خارج از اين مقوله 

مطلوبيت  فوق الذكر  تنها تطابق با استانداردهايبنابراين .بستگي دارد

وال  اين سلذا.تضمين نمي كندمدت  يوالنطدر كيفيت  خازن ها را 

اي با كيفيت خوب و طول پيش مي آيد كه چگونه مي توان خازن ه

  عمر طوالني را تشخيص داد؟

                                                
1
 Routine Test 

2
 Type Test 
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 در ها هارمونيكميزان  ساليانههمانطور كه در مقدمه نيز اشاره شد ،

 در امروزه  .استافزايش شبكه توزيع صنعتي و در سطح عمومي رو به 

برنامه هاي تلوزيوني در سطح شبكه هاي مصرف عمومي استفاده از 

روزهاي تعطيل و آخر هفته باعث يا  ظهرز خصوصا بعدا،گسترده 

كليه بانك هاي  چنين شرايطيدر.  شبكه مي شود درافزايش هارمونيك

اين اضافه بار . خازني كه در مدار وجود دارند دچار اضافه بار مي شوند

 آنرا تحملقدرت در حقيقت همان جرياني است كه خازن ها بايد 

مي ساخت خازن ها حساس در يكي از موارد داشته باشند و اين مسئله 

ولتاژ شبكه موجود % 8با 11  مرتبهبه عنوان مثال اگر هارمونيك.باشد

در همين فزايش مي يابد ، حال آنكه ا% 3باشد ولتاژ موثر تنها حدود

  .افزايش مي يابد%  33  ضريبجريان خازني با  ، شرايط

 بنابراين يكي از معيارهاي سنجش مرغوب يا نامرغوب بودن 

مي توانند از خود  كه  استجرياني حداكثرا ،ه كيفيت خازن

  .عبور دهند 

 ، حداكثر جريان قابل تحمل خازن هاي  خازن هابسته به نوع

  . برابر جريان نامي آنها تعريف مي گردد2,2قدرت فراكو ، تا 

  جريانهاي هجومي باالتري دارند، خازن هاي قدرت با تلفات كم 

 مي Switchgear و انتخاب  زمان طراحي خازن ها دركه اين مسئله

 ، خازن هاي قدرت فراكو مي نيازبرحسب .بايست در نظر گرفته شود

  .  تحمل كنند را برابر جريان نامي300حداكثر جريان گذراي توانند 
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 جريان باال مقاوم تر باشد ، مي رهرچقدر خازن در برابر عبو

فعات سوئيچ بيشتري را مي تواند تحمل توان نتيجه گرفت كه د

  .كند

 بارر ، توانايي ده ها هزا فراكوبسته به نوع ، خازن هاي قدرت

  .در سال را دارا مي باشند سوئيچ 

 به   محدود تعهدات فني كارخانه ها در طوالني مدت ، تنهااجراي كامل

 هر  در براي يك نمونه  EN 60831بر اساس " تست نوعي "اياجر

ت مرغوب تركليه مراحل البلكه به منظور ارائه محصونبوده ،  توليدسري

 در مورد.ساخت نيز مي بايست در هر زمان مورد بررسي قرار گيرد

 اين مسئه از زمان بازرسي فيلم هاي خازني ، تست فراكوخازنهاي 

اندازه گيري سطح مقاومت قبل از پيچاندن تست تخريب و ، خوردگي

 كويلونه تصادفي روزانه يك نمانتخاب اين روند با  .شود  آغاز ميكويلها

ادامه مي با پالس هاي جريان  الت كيفيت اتصا به منظور تستخازني

 به صورت هفتگي از پروسه توليد خارج شده خازن ها عالوه بر اين .يابد

ت  بازبيني كيفيت خوب اتصاالبه منظور ،پالس هاي جريان و بوسيله

 تست ديگري كه به طور هفته اي انجام مي .تست مي شوند ،داخلي

از كه  ،  از هر دسته ميباشدخازن هاي ساخته شده جديدتست ، شود

  .مورد بررسي قرار مي گيرد جريان موثر عبورحداكثرتوانايي ن طريق آ

وبا شرط تنها با انجام تست هاي مكرر و ارزيابي نتايج تست ها 

مي توان كيفيت خوب محصول را ، ساخت الزاماتروند توليد با تطابق 

  .تضمين كرد
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 در پايان پروسه ساخت بر اساس  انجام آنكه– " ينتست روت" 

 حداقل  دربرگيرندهتنها -ميباشد  الزاميEN 60831 [4]استاندارد 

  .شرايطي كه بايستي توسط سازنده مورد توجه قرار گيرد ميباشد

  

  :طول عمر خازن هاي قدرت.2

متاسفانه در حال حاضر هيچگونه تعريف جهاني معتبري كه 

كارخانه .د  وجود ندارارائه دهدل عمر خازن ها را چگونگي محاسبه طو

 آمده EN 60252-1هاي بسياري با استناد به متدي كه در استاندارد 

"فاكتور شتاب" تست در است ، كه در آن، مدت زمان
7  (Utest/UN) 

اما اين . راتعيين ميكنندضرب مي شود، طول عمر خازن هاي قدرت 

اول آنكه اين روش .ل نيستله حداقل به دو دليل قابل قبوامس

 تلفات ضريب كه  بوده قديمي يمحاسباتي مخصوص خازن هاي كاغذ

  برابر بزرگتر ازخازن هاي فيلم پالستيك كه امروزه استفاده مي10آنها 

 تري و تلفات كمه از نوع مدرن بودهاي امروزيخازن. ميباشد ، شود

مي  آنها با خازن هاي كاغذي يكسان ن فنيدارند كه مشخصات

ي بوده است كه طول عمر يدوم اينكه اين متد مربوط به خازن ها.باشد

سرويس دهي آنها از درجه اهميت خيلي كمتري نسبت به خازن هايي 

از % 3 به طوريكه خرابي.كه امروزه استفاده مي شوند بر خوردار است

 و آنها كامال قابل قبول بودواحد هاي نصب شده در ميانگين طول عمر

لي است كه اين حد درجه خرابي براي خازن هاي مدرن به اين در حا

تست افزايش ولتاژ و دما  بر روي خازن . هيچ وجه قابل قبول نمي باشد

هايي كه امروزه مورد استفاده قرار مي گيرند شماي خوبي از كيفيت 
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در  دقيقي نمي توان پيش بيني آنها را نشان مي دهد، اما از طريق آن 

راه پيش بيني قابل قبول طول  تنها .انجام داد   خازنطول عمرمورد 

در سيستم ميزان خرابي بررسي  ،عمر سرويس دهي خازن هاي قدرت 

سازنده هاي معروف جهت  اساس پيش بيني . هاي نصب شده مي باشد

تجارب آنها درزمينه تعداد  منحصرا بر اساس ، طول عمر خازنتعيين

 اين نتايج را " فراكو"تشرك. خرابيهاي خارنهاي نصب شده مي باشد

 اين يتكيفكنترل گروه .  سال ثبت كرده است 15براي بيش از 

ط شده در اين دوره آمارهاي ضب را بر اساس  ها كيفيت خازن،شركت

طول  ر د خازنبراي عملكرد و نظريه فني خود را طوالني بررسي كرده

 خازن   توليد شده هر گروهعالوه براين.يك دوره يكسان اعالم مي دارد 

 طول تست . گيرد  به طور مكرر تحت تست تصادفي قرار مي،در فراكو

طراحي شده  EN 60831[4,5]اساس استاندارد  خاصي كه بر عمر

 تا تطابق كامل خازن با مقادير مشخصي كه در .گردداست استفاده مي

 تابع كنترل كيفيت . آن در نظر گرفته شده بود ، تاييد گرددطراحيفاز 

 كه ميباشد در پروسه ساخت  خازنموارد تاثير گذار بر قيمتيكي از 

  . آن را انجام مي دهندتعداد معدودي ازسازنده ها 

گذشته از ضمانتي كه از جانب سازنده اعالم مي شود ، مصرف 

 كننده خازن هاي قدرت بايد به قوانين اصولي زير در هنگام نصب 

 محدود به  وني خاص تنها در شرايط فبايستيتوجه كنند ، خازن ها 

  .  نامي خود مورد بهره برداري قرار گيرندمشخصات

 در مورد دماي محيطي خازن ها اعمال مي مخصوصاًمسئله اين 

 امروزه خازن هاي قدرت تلفات بسيار پاييني دارند ، و بايد توجه .شود
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  ، LV HBCخاصي به تلفات حرارتي ناشي از اجزايي مانند فيوزهاي 

 مقدار  .راكتورهاي هارمونيكي معطوف گرددازني و كنتاكتورهاي خ

 در اطراف خازن هاي قدرت ايجاد مي كنند ، تجهيزاتگرمايي كه اين 

   .  شودمحدودبه حداقل مقدار ممكن مي بايست 

دليل اين طول عمر خازن ها در دماي پايين تر بيشتر است  و عموماً 

ك و در نتيجه آن   كه سرعت تغييرات شيميايي در دي الكتريامر آنست

 ، درجه پايين تر10 تا 7  دماي سرعت خوردگي فلز روكشي آن در

 اصالح  هايطراحي سيستم هنگام بنابراين .  نصف مي شودحدوداً

  . ميبايست به اين مسئله اهميت خاصي داده شود ضريب توان
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  :قابليت اطمينان خازن هاي قدرت.3

 كه  هستندسيار باال قدرت بچگاليخازن هاي قدرت اجزايي با 

 قدرت نامي خود كار مي كنند، و به اين علت انتخاب موادي  دردائماً

اشباع  ، مواد پر كنندهازقبيلكه در ساختمان آنها استفاده مي شوند 

 خازن هاي. ازاهميت زيادي برخوردارميباشد،  هاكننده و تثبيت كننده

 16KVarدل  معايتوان راكتيو داراي  ليتر1 در حجمي حدود فراكو

امروزه فيلم . باشندمي   4-10×2 از تلفات دي الكتريك كمترضريب با

 تست قابل ،باال ارتجاعي مورد استفاده داراي قدرت هاي پلي پروپيلن

يي  بازده باالباشد، بنابراينمي 150V/µm از بيشترقدرت ميدان  تا 

 جلوگيري كرد تادشارژ شدن جزئي  آنجاييكه مي بايست از از .دارد

ي باال به يك مقدار ثابت و قابل استفاده براي مدت عحالت ارتجا نتيجتاً

 خاصي در برابر مواد دي الكتريك مراقبت هاي  ، تبديل شودطوالني

      .مي بايست در نظر گرفته شود 

 استفاده از ازقبيل  خازن توليد درمنحصربفرد پروسه داشتنبا فراكو 

 و تثبيت كننده به اين هدف  معدنيپر كننده اد از موجديديتركيبات 

 سازگاري اين مواد با محيط زيست عالوه براين. دست يافته است

-خازن.  اهميت بااليي برخورداراست خود يكي از مواردي است كه ازنيز

طبق قانون فدرال محيط ( تحت گروه آلوده كنندگان آب كالس يك  ها

ن هيچ مشكلي با توجه به كد آن طبقه بندي كرد، و بدو)  زيست آلمان

    .معدوم ساخت

درجه 250بيشتر از (  خازنپر كنندهمواد دماي اشتعال باالي 

خازن دربرابر خطر آتش  معيارهاي امنيتيكي ديگر از )سانتيگراد
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از آنجاييكه بيمه كننده هاي ساختماني بر اين مسئله سوزي بوده و 

  . گردد مي  نيزپرداختيبيمه بهاي  نباعث كم شد مورد اين واقفند 

  

  سيستم هاي امنيتي. الف

   فيلم خازن يخاصيت خود ترميم

  متاليزه از نوع خود ترميم فراكوفيلم مورد استفاده در خازن هاي 

كه يك اليه فلز روي يك اليه فيلم  اين بدان معنا است .مي باشند

د ، ولتاژ در منبع ولتاژ بوجود بياي افزايشقرارداده شده طوريكه اگر 

 ولتاژ  افزايشهر سوراخي كه بر اثر. باعث از بين بردن خازن نمي شود

 به دليل خاصيت به طور اتوماتيك ايجاد شود،در سطح دي الكتريك 

ترميمي ايزوله -خود

مي شود ، بنابراين 

خازن مي تواند بدون 

هيچ وقفه اي به كار 

  .خود ادامه دهد 

تلفات ناشي از 

ترميمي -پديده خود

م است كه به حدي ك

  حتي با دستگاه هاي 

  

اندازه گيري دقيق 

   .از آن صرف نظر مي شود  نيز قابل اندازه گيري نبوده و عمالً
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  فيلم تقسيم شده

ترميمي كه در قسمت باال شرح داده شد، زماني - خودخاصيت

محدوديت خود را نشان مي دهد كه  پيك ولتاژ به حدي باال باشد كه 

 مختلفي از فيلم به طور همزمان  ترميمي بخش هاي-دموجب خو

و شده  خازن كويلاين مسئله باعث افزايش موضعي دما در . بشود 

 در صورتيكه و اعمال ميشود زيادي روي مواد دي الكتريك بسيارفشار 

 موجب از بين رفتن كامل خازن مي پيش بيايد ،اين مورد به كرات 

 كه در مورد نيكياز تك فراكوه  به منظور پيشگيري از اين پديد.شود

توليد خازن هاي قدرت در  خازن ها شناخته شده بود ديگرانواع 

 فيلم پلي پروپيلن خازن تقسيم كردناين تكنيك . استفاده كرده است

  .مي باشدبه بخشهاي مختلف 

  

  

  

  

  

  

  

 كليه  ه ك اي ساخته شده است بگونه،اين نوع فيلم مخصوص

 كامال مجزا تقسيم مي بخشچندين سطوح متاليزه شده فيلم خازني به 

 خازن ها كويلشود، هر كدام از اين سطوح به اتصاالت الكتريكي 

اين پل ها ساختاري . وصل مي شوندفيوزي با عملكرد بوسيله پل هاي 
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، در صورتيكه افزايش ولتاژ موضعي به شبيه به فيوزهاي معمولي دارند 

صيت ايمني اين خصو.وجود آيد ، هر بخش را از منبع جدا مي كنند 

 باعث افزايش قابليت اطمينان  فراكواضافه شده در خازن هاي قدرت 

  .آن مي گردد

  

  اضافه فشار داخليقطع كننده 

، ممكن خازن هاي قدرت با كيفيت بسيار باال با وجود استفاده از 

است شرايط غير قابل پيش بيني بوجود بيايد كه باعث خرابي اين نوع 

 با قطع  كهبگونه ايست كوافر خازن هاي  طراحي.خازنها نيز گردد

 كه خازن هيچ  كنداين اطمينان را حاصل بموقع خازن در اين شرايط،

اين  بديهي است .نخواهد داشت  خودمحيط اطرافبراي ضرري 

خازن در شريط نرمال و  اطمينان تنها زماني حاصل مي شود كه 

  .مطابق بامشخصات فني خود ، كاركند

  

  

  

  

  

  

بالغ بر  فراكو اضافه فشارداخلي در خازنهايننده سيستم قطع ك

  درپوشاين سيستم بر اساس يك .مورد استفاده بوده است  سال 25
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كند، كه باعث قطع يك واشر خورشيدي فوالدي عمل مي و ميديافراگ

 مرور اين سيستم به .شودسيمهاي ارتباطي كويل در نقاط مشخص مي

ي راي تكنيك قطع بسيار مطمئن داوكامل ،بهبود يافته و طرح امروزي

   . واقع شده، ميباشدآزمايشمورد به كار رفته و  متماديكه سالهاي 

ضروري است كه   ، اضافه فشاربراي عملكرد قابل اطمينان سيستم قطع

و خير  بدون تا،گاز متصاعد شده ناشي از خرابي مواد دي الكتريك

يكي   كند و اين برخوردي ديافراگمبه درپوش دركوتاهترين زمان ممكن

 پر كننده  اي به عنوانژله مواد  از فراكو شركت از داليلي است كه

 به عنوان ماده پركننده خازن ،   نيز استفاده از گاز . استفاده نمي كند

اضافه فشار زيرا ، به حساب نمي آيد  قطع براي سيستممزيتي 

 كويل خازن  در كه موجب قطع مي شود تا زمانيكه خرابيداخلي

 فراكو.  موثر واقع نخواهد شد مقدارممكن نرسد باالترين هب

  را با انجام اضافه فشارداخلي سيستم قطع و مطمئنعملكرد صحيح

خازنهاي توليدي تضمين تصادفي بر روي منظم و به صورت تست هاي 

 ENاين تست ها بر اساس تست خرابي كه در استاندارد  . ميكند 

  .شودي  انجام مذكر شده است،  60831-2

باالترين سطح قابليت اطمينان   دارايفراكون هاي قدرت ز بنابراين خا

  .مورد نياز براي عملكرد مطمئن و ايمن ميباشند از نظر مشخصات فني

   :ترمينال هاي خازن . ب 

 خاصي دقت بايستي با خازن هاي قدرت  كابل به ترمينالهاياتصال

نه اي باشد كه  روش اتصال كابل مي بايست به گو.صورت پذيرد
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در واقع .  ايجاد نكنداضافه فشارمشكلي در عملكرد سيستم قطع 

  ازنظر استحكام ود داراي مقاومت بسيار پاييناتصاالت الكتريكي باي

اين اتصال به در دراز مدت كه   باشندكتريكي و مكانيكي به گونه ايلا

كابل  اقتصادي، اتصال به جهت.طور كامل و قابل اطمينان برقرار باشد

به ترمينال خازن بايستي در كوتاهترين زمان ممكن و با اعمال 

 فراكو با طراحي ترمينالهاي .  گشتاورمناسب و دقيقي صورت گيرد

ترمينالهاي فراكو با   . خاص ، همه اين انتظارات را برآورده ميكنند

 نيازبهبدون  - ، باعث افزايش طول عمر خازن مكانيزم فنر تحت فشار

  .دن مي شو-ز هيچگونه ابزاري جهت محكم كردن اتصاالتاستفاده ا

 و مزيت ديگر ترمينالهاي فراكو، اينست كه همه قسمتهاي برقدار

   .مانند همچنين مقاومتهاي تخليه در برابر اتصاالت اشتباه محفوظ مي

  

خازن هاي قدرت فراكو در سه .4

  سري

خازنهاي فراكو درسه سري توليد 

كاربردهاي مشخصات فني و .ميشوند 

هر يك متفاوت بوده اما كيفيت 

  فنيازنظرمشخصاتتمامي انواع آنها 

  . مي باشد و در سطح باالييمشابه 

خازنهاي پيشنهادي فراكو جهت استفاده در سيستمهاي تصحيح ضريب 

 basic) Basic خازنهاي نوع detuneتوان اتوماتيك و بدون فيلتر 
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capacitors ( به كشورهايي صادر مي ربيشت هاخازناين . ميباشد 

 هاي آنها برتر از استاندارد درژي اصالح ضريب توانو تكنولشوند كه

  ) را مالحظه فرماييد7شكل . (  نباشديآلمان

خازنهاي نوع   ،  فراكوبراي سيستم هاي اصالح ضريب توان ديتيون

Standard   (Standard capacitors)را پيشنهاد مي كند .

عموما از اين نوع خازنها استفاده  فراكو شركت  ساختبانكهاي خازنيدر

استحكام و طول عمر باالاز امتيازات فني اين خازنها محسوب .مي شود

  ). را مالحظه فرماييد8شكل ( . ميشود

  

  

  

  

  

  

  

  

براي استفاده در 

مدارات داراي فيلتر 

ديتيون و تيون  و 

ريب قدرت ضاصالح 

استفاده از ديناميكي 

 نوع خازن هاي 
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Premiumالعاده از استحكام فوقاين نوع خازن ها .توصيه مي شود 

اين نوع . و داراي طول عمر بسيار بااليي مي باشند برخورداربودهقوي

خازن ها براي كليه كاربردهاي خاص اصالح ضريب توان و بهبود 

  ) را مالحظه فرماييد9شكل . ( كيفيت شبكه بسيار ايده آل مي باشند

  

  لف خازن هاي فراكو فني انواع مختمشخصات

 

  

قابليت اطمينان ، طول عمر سرويس دهي باال، صرفه جويي .5

  :در انرژي و سازگاري با محيط زيست ، همگي در اين نوع خازن

  

حداقل محدود به  EN 60831موجود در استانداردقوانين 

 يك .ميباشد  قدرت براي توليد خازن هايمشخصات فني مورد نياز

در  با كيفيتي ارائه تجهيزات عمداني مي تواند  تنها زم خازنسازنده

 EN كه مشخصات كيفي بر اساس استاندارد شود، طوالني مدت

 روي يك نمونه كه به طور كامال تصادفي بر در كارخانه و  60831

 انتخاب شده باشد بررسي شده و تطابق كامل آن با تمامي موارد

فيد بك هايي كه از  كليه ثبت ،عالوه براين . تاييد گردداستاندارد
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تنها دارا . ضروري است كامالبازبيني كيفيت محصوالت حاصل مي شود

ي نگهداري اين سطح ي بلكه توانانبوده كافي بودن باالترين سطح فروش

  .و همزمان ضمانتي جهت دارا بودن اين توانايي نيز مهم مي باشد

 به توليد شده در شركت فراكو،خازن هاي قدرت % 30 حدود 

 اصالح ضريب توان ساخته شده دراين ن بخشي از سيستم هايعنوا

و  فراكو ارزش كيفي محصوالت بنابراين .شركت به فروش مي رسد

، بلكه در بر گيرنده بوده ني خازنيونيتضمانت عملكرد آن منحصر به  

تجارب اين شركت در بر اساس . ميباشدكاركرد صحيح كل سيستم 

 كه توسط اين شركت نصب شده زمينه سيستمهاي اصالح ضريب توان

، طول عمر اين نتيجه حاصل شده است كه خازنهاي فراكو داراي  ، اند

  .استحكام و قابليت اطمينان بسيار بااليي مي باشند

 ، در بيشتر باشديك خازن اصالح ضريب قدرت  طول عمرهر چه 

انتشار گاز هزينه انرژي صرفه جويي بيشتري خواهيم داشت ، همچنين 

 co2  مزيت مهمتر طول عمر باالي خازن رابطه .   نيز كمتر خواهد شد

فاده از خازن ها تي بين هزينه پرداختي اوليه ،و سود حاصل از اس

 خازن  بااليتمامي نكات ذكر شده نتيجه ميزان طول عمر. است 

اين مشخصات بعالوه قابليت اطمينان باال ، محصولي را ارائه . ميباشد

  .برخوردار مي باشد ) قيمت/كارايي (ن نسبت بهتري ازمي كند كه

  

  


