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 های قدرت کیفیت و ایمنی در خازن

های قدرت صادق  ه در مورد خازنویژه این مطلب ب . عمر طوالنی آن محصول استۀکیفیت هر محصول الزم
 ۀکنند  خرابی آن از عوامل اصلی و تعیینبار قابل تحمل خازن و ایمنی خازن در هنگام  تا آنجا که میزان اضافه،است

میزان مقاومت خازن نسبت به  حاضر با افزایش هارمونیک در شبکه و حتی در حال کیفیت خازن هستند
 .بارهای هارمونیکی نیز به جمع شروط الزم جهت کیفیت خازن پیوسته است اضافه

شده قادر به تولید خازنی فراکوه  رضپذیر است، در حال حا هایی چگالی بسیار باال امکان تولید خازن در حال حاضر
 . نماید  کیلووار توان راکتیو تولید می15 ، یک لیتراست که در حجمی کمتر از

 :هایی الکتریک کارگیری دیه رمز چنین پیشرفتی در ب
w با ضریب تلفات کمتر از 

kVAr 2/0 
kV/های قوی با شدت بیش از  با قابلیت تحمل شدت میدان  mm 100  یا/v mµ 100 است. 

 
الکتریک   درون دی)Partial Discharge (جزئیهای  باید از تخلیه ای تولید خازنی با عمر طوالنی و تضمین شدهبر

kV(الکتریک  توجه به شدت میدان بسیار قوی داخل دی اب .جلوگیری نماییم mm 140(توان تصوری از   می
 . بدست آوردجزئیهای  قدرت تخلیه

 در این زمینه نیز. به استوار است بر اساس ترکیبی از خالقیت و تجرجزئیهای  وع تخلیههای جلوگیری از وق روش
های خود به موادی بسیار موثر و در عین حال سازگار با محیط  توانسته است با تکیه بر تجارب و تکنولوژیفراکوه 
ای استفاده شده که  اد پرکنندهاز مو LKIهای تیپ  عنوان نمونه در خازنه ب. دست یابد) نوعی ماده گیاهی(زیست 

های معدنی با  ویژه روغنه بوده که در مقایسه با دیگر مواد پرکننده ب درجۀ سانتیگراد 250دمای اشتعال آنها بیش از 
تیپ ( فراکوههای جدید  در مدل خازن.  غیر قابل اشتعال هستندتحقیقاًدرجۀ سانتیگراد  130 دمای اشتعال حدود

LKT (مانند، گاز ای مثل رزین، ژله، مواد ژل کننده پرۀاز هیچ ماد SF6 یا گازهای مشابه دیگر استفاده نشده است 
 .بلکه مواد غیر قابل اشتعال با منشاء معدنی به عنوان پایدارساز مورد استفاده قرار گرفته است

 
 ها در شبکه تست طول عمر و نتایج عملی حاصل از نصب خازن

استفاده  IECو  VDEشرح داده شده در استانداردهای  طول عمریین طول عمر خازن از آزمایش  برای تعغالباً
 .شرح زیر تعیین شده استه روش آزمایش ب VDE 0560 از استاندارد 8در بخش . گردد می
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 ۀفاصل(طول عمر خازن از ضرب مدت زمان آزمایش . ش قرار دهیدا خازن را تحت ولتاژی باالتر از ولتاژ نامی
)در ضریب )  خرابی خازنۀ اعمال اضافه ولتاژ تا لحظۀزمانی از لحظ )U

U
TEST

N

آید در طول مدت آزمون  دست میه  ب7

 .های آزمایشی مجاز است ابی نمونهخر% 3

kVArروغنی با ضریب تلفات حدود -های کاغذی این تست ابتدا برای خازن
w 5 گرفته مورد کاربرد قرار می 

% 10های بخار فلز و ضریب تلفات کمتر از  پروپیلن و جوشن جدید، با عایق پلی MKPهای  برای خازن. است
خرابی مجاز شمرده شده % 3عالوه بر اینکه در خالل تست  .باشد های قدیمی این تست صادق نمی تلفات خازن

 .است که امروزه چندان مقبول نیست
 تنها برای ،دهد دست نمیه  در خصوص طول عمر مفید و قابل انتظار بکه این تست هیچ اطالعاتی دلیل آنه ب

 .استتعریف و تعیین کلی کیفیت یک خازن مفید 
اساس آمار و اطالعات اخذ  هایی برای تعیین طول عمر استفاده نکرده، بلکه بر از چنین آزمونفراکوه این اساس،  بر

 .نماید  تعیین میشده در شبکه طول عمر خازن را های نصب شده از خازن
 

 نوع
 نرخ خرابی

 )در هر یک میلیون(
 MTBF (h) نرخ خرابی

LKI 1991 200 00912/0 10.967.593 
LKI 1992 300 01369/0 7.304.471 
LKI 1993 87 00397/0 25.199.600 
LKI 1994 358 01635/0 6.114.480 
LKI 1995 256 01169/0 8.557.955 
LKI 1996 185 00843/0 11.858.452 
LKI 1997 41 00188/0 53.204.590 
 43.738.030 00229/0 200 مجموع

 1983بر اساس آمارهای دریافتی، از سال . گذرد در شبکه می LKIهای تیپ   سال از نصب خازن15 الی 13تاکنون 
ز این تیپ تولید تر ا در خالل این دوره، چهار نسل پیشرفته.  هیچ افزایش نرخ خرابی مشاهده نشده است1985الی 

. اند  بوده1983اند که به مراتب دارای کیفیت برتری نسبت به اولین نسل تولید شده در سال  و به بازار عرضه شده
شده در هنگام کار، چه آنها که  های خراب آوری و تحلیل اطالعات خازن به جمعفراکوه واحد مدیریت کیفیت 

حال بر اساس ه ب  تا1991از سال . پردازد می ،شوند میداده عودت شان گزارش شده است و چه آنها که  خراب شدن
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که تنها  میلیون بوده است، که حتی با فرض اینیک در  عدد 200نرخ خرابی آمده  به دستاطالعات  آمار و
 . سال بوده است15در طول % 1ها گزارش شده باشند، نرخ خرابی تنها  خرابیسوم  یک

 گردد؟ از خرابی ها مطلع می FRAKOنه شود که چگو ال مطرح میؤاین س
های اصالح ضریب قدرت است و  سیستم) آن% 91بیش از ( FRAKO فروش ۀپاسخ چنین است که بخش عمد

FRAKO کننده   مصرف،ل است و اگر خرابی یا مشکلی رخ دهدؤوکرد تمامی آنها مس در مقابل عملFRAKO  را
 .مطلع کرده تا نسبت به رفع عیب اقدام نماید

 
 ترین ویژگی  ایمنی با اهمیت

 .شود  روزی خراب می،چند طوالنی هر خازنی با هر درجه کیفیت و با عمری هر
خرابی .  گارانتی آن دیگر معتبر نیست،شود با توجه به این نکته که پس از مدت زمان طوالنی که خازن خراب می

 یا سمی زاسوزی و یا انتشار گازهای آتش ، آتشخازن نباید هیچ گونه اثر سوء یا خرابی در اطرافش در اثر انفجار
ای صورت  گونهه لذا در طراحی خازن باید احتمال هرگونه خرابی در نظر گرفته شود و طراحی ب .ایجاد نماید

 .پذیرد تا از ایجاد تخریب و آثار سوء در محیط اطراف جلوگیری گردد
 :ا هستنددارای دو سیستم ایمنی مجزفراکوه های  دلیل خازنه همین ب

 مکانیسیم خود ترمیمی) 1
 فشار داخلی  اضافهۀکنند قطع) 2

های بسیار نازک بخار فلزات استفاده شده  از الیه) فویل فلزات( های معمولی جای جوشنه بفراکوه های  در خازن
ها و  ای است که با وجود ضخامت بسیار اندک، در برابر موج گونهه ها ب ضخامت و دیگر مشخصات این الیه .است
های گذرای جریان و ولتاژ مقاوم هستند و در عین حال تبخیر سطح جوشن در اطراف محل اتصالی در  حالت
با وجود آنکه بخشی از . شود الکتریک می در دی) اتصال کوتاه(شدن محل ضعیف  الکتریک موجب ایزوله دی

10( رود تنها یک ده میلیونیم جوشن از دست می  .یابد کاهش میظرفیت ) −7
اند   سال گسترش و بهبود یافته15فشار داخلی هستند که در طی   اضافهۀکنند مجهز به قطعفراکوه های قدرت  خازن

 .پذیرد و حتی امروز هم تالش بسیاری در بهبودی این مکانیسم صورت می
پذیری گازها برای  دلیل تراکمه از هیچ گازی به عنوان پرکننده استفاده نشده است، چرا که بفراکوه های  در خازن
ست تا تخریب شدیدی در  افشار داخلی فعال شود الزم  اضافهۀکنند فشار داخلی خازن به حدی که قطعبه رسیدن 

چون در صورت تخریب  .مانند نیز استفاده نشده است ای و ژل های ژله همچنین از پرکننده. خازن ایجاد گردد
 ۀکنند سازی مکانیسم قطع توانند در مواد مذکور حرکت کنند لذا امکان فعال گازهای تولید شده نمی الکتریک، دی

 .گردد  منجر به انفجار خازن میفشار وجود ندارد که نهایتاً اضافه
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در خط تولید در بین .  استهای دیافراگمی درپوشفشار   اضافهۀکنند ترین نوع قطع ثرترین و در عین حال گرانؤم

 در هم پیچیده درپوش و بدنه کامالً گیرد و ای االستیک به منظور درزگیری قرار می ماده آلومینیمی ۀدرپوش و بدن
در صورتی که تدابیری برای ( .نظر است بدین ترتیب نرخ نشتی خازن در طول زمانی طوالنی قابل صرف. شوند می

جب اختالل در عملکرد  مو،کار بسته نشود گازهای تولید شده در داخل خازن به بیرون نشت کردهه کاهش نرخ ب
 .)گردد فشار داخلی می  اضافهۀکنند مکانیسم قطع

 10تواند تا  با افزایش فشار داخلی درپوش می. شوند ها لحیم می های ارتباطی در روی درپوش به ترمینال سیم
 قطع شده های ارتباطی در اغلب اوقات پس از پنج میلیمتر حرکت دیافراگم، سیم. میلیمتر به سمت باال حرکت کند

های مذکور  اساس آزمایش بر) قابلیت اطمینان آن(بخش بودن این مکانیسم  اطمینان .گردد و خازن از شبکه جدا می
از ایمنی بسیار فراکوه های  بدین ترتیب خازن .گیرد مورد ارزیابی قرار می VDE 0560و  IEC 831در استانداردهای 
 .باالیی برخوردارند

 
 . کیفیت استۀبار الزم قابلیت تحمل اضافه

 .جریان ناشی از رزونانس اجتناب ناپذیر است ولتاژ و اضافه های آلوده به هارمونیک وقوع اضافه در شبکه
یابد ولی جریان  افزایش میدرصد  3/0 یازدهم، مقدار موثر ولتاژ ۀهارمونیک مرتب% 8به عنوان مثال تنها با حضور 

.یابد افزایش می% 33 عبوری از خازن
این  با. ولتاژ است تر از ظرفیت تحمل اضافه جریان به مراتب مهم شود ظرفیت تحمل اضافه طور که دیده می همان

 :نماید  ولت تولید می400هایی با مشخصات ذیل را برای شبکه  خازنفراکوه وجود 
 صورت دائمیه ب ولت 470ولتاژ قابل تحمل  
  برابر جریان نامی2 قابلیت تحمل دائمی حداقل 
  برابر جریان نامی 300ای حداقل  مقاوم در برابر جریان لحظه 
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 دمای قابل تحمل
نصف )  مانند آنمثل خوردگی و( های شیمیایی ، سرعت واکنش کاهش در دما درجه سانتیگراد10به ازای هر 

گیرد، طول عمری  مای نامی خود قرارطور کلی اگر خازن در محیطی با دمای کمتر از ده به همین دلیل ب .شود می
 .تر خواهند داشت طوالنی

0,1

1,0

10,0

-15 -10 -5 0 5 10

∆T / °C

L / L0

relative life expectancy  L/L0

depending on the temperature

 
ثیر گرمای محیط و گرمای أها بیشتر تحت ت  خازنۀنمایند و دمای بدن گرمای بسیار اندکی تولید میفراکوه های  خازن

ای نصب   گونههای هارمونیکی باید بهویژه فیلتره ب. گیرند ها و فیوزها قرار می  دیگر تجهیزات مثل چوکۀتولید شد
های  ای است که در سیستم ها داشته باشند و این نکته شوند تا گرمای تولیدی آنها کمترین اثر را بر بدنه خازن

.گردد  رعایت میکامالًفراکوه ساز  جبران
 

طور ه  بC75 طی با دمایتوانند در محی  است بدین معنی که آنها میC75 برابر LKTهای تیپ  دمای نامی خازن
 .دائمی کار کنند
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 گیری هکیفیت قابل انداز
 .گردند های زیر تضمین می روشه ظرفیت بارپذیری و در نتیجه کیفیت محصوالت ب

طور کامل از روند تولید و اهمیت هر مرحله مطلع ه نحوی که تمامی آنها به آموزش کامل افراد خط تولید ب 
 .اشندب
 باید جریان هجومی ،شده های خازنی روزانه بازرسی کویل ای در خالل فرآیند تولید، های نمونه با انجام تست 

 . را به دفعات تحمل نمایند برابر جریان نامی500 ۀبا دامن
 الی 600 ۀر محدودو ولتاژی د) nI×5/2( برابر جریان نامی 5/2تست بارگذاری درازمدت با جریان حداقل  

  ساعت1000 ولت به مدت حداقل 700
شده  ذکر IEC 831و  EN 60831های نهایی با شرایطی به مراتب فراتر از آنچه در استانداردهای  در تست 

 .است
 ). شرکت فراکوه مراجعه نماییدهای برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص به کاتالوگ(
 

2در حدود MKPهای  پیلین مورد استفاده در خازنپرو الکتریک پلی ضریب تلفات دی 10 4× − 
)kVAr

w 2/0(مسیرهای جریان در خازن موجب افزایش و ها،  های متالیزه، کنتاکت جوشن . است
5های خازن تا  نحوی که ضریب تلفات اندازگیری شده در ترمیناله شوند ب تلفات اهمی می 10 4× − 

)kVAr
w 5/0 (اندازگیری  کیلوهرتز 1 مقدار ضریب تلفات خازن در فرکانس. یابد افزایش می

یابی به حداکثر ظرفیت  و برای دست شود که نشانگر مقدار مقاومت اهمی مدارات داخلی است می
 .بار خازنی باید تا سر حد امکان کوچک نگاه داشته شود
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