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کنیم که  لی شروع میرا در حا 99را درحالی به اتمام رساندیم که متاسفانه خاطرات چندان خوبی برای ما بجا نگذاشت و سال  98سال 

ز سالمت، مراک راکز جامعهای سالمت، مدر خانه های بهداشت، پایگاهبرخی از عزیزمان در میان ما نیستند و فرزندان ایثارگر این دیار 

حتی  بلکه باشند، اشتهد تعطیالت توانند نمی فقط نه و بوده  در حال خدمت به مردم کشورها در سراسر ها و بیمارستانبهداشت شهرستان

 زگردد.با دوباره یباز هایروز شکست داده شود و کرونا هروزی کبه امید . نمی توانند در خانه مانده و به صورت کامل در کنار خانواده باشند
 

 
و یکنترل زاتیودر و تجهانک وز،یف دیو کل وزیف نیتأم،  یفشارقو،  فیفشار ضع یخازن یهابانکو ساخت  نیتأمو  یطراح فرا کوهشرکت  تیفعال یاصل ینهیزم  

باشدیم ریز یهاشرکت یندگیو نما سانسیتحت ل یکیالکتر  

سال تجربه ( 92آلمان )با بیش از   (/http://www.frako.com) FRAKO سانسیتحت ل فیتوان فشار ضع بیاصالح ضر یهاخازن   - 
سال تجربه (  49ایتالیا )با بیش از   (http://www.ducatienergia.it) Ducati سانسیتحت ل یتوان فشارقو بیاصالح ضر یهاخازن   - 
سال تجربه (98آلمان )با بیش از    (http://www.efen.com/ ) EFEN  شرکت وزیف دیو کل وزیف   - 

سال تجربه (98ایتالیا )با بیش از    (http://www.lovatoelectric.com/ ) Lovato با شرکت یکیو الکتر یکنترل زاتیتجه  - 
 سال سابقه( 40( ترکیه ) با بیش از  teknik.com-http://www.inter/)  teknik-Inter  شرکت وزیف دیو کل وزیف -

تجربه (سال  20تایوان )با بیش از     (http://www.ablerex.com.tw) Ablerex ی  لترهایف  -  

 سال سابقه( 40( ترکیه )با بیش از  /https://www.elektra.com.tr)   ELEKTRA راکتور ها و ترانس های شرکت -               
 سال تجربه ( 45( )با بیش از http://www.hycapacitor.com ) Herong Electricی تحت لیسانس فشارقوی اصالح ضریب توان هاخازن -
 

 :دیخوانیمشماره  نیا در             
 مقدمه 

 های فشار متوسط مشخصات ساخت خازنDucati 

 ی صحیحشرایط نگهداری و استفاده 

 مشخصات خازن های تکفاز 

 مشخصات خازن های سه فاز 
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 Ducati خازن های اصالح ضریب توان فشار متوسط

 مقدمه
 Ducati فشار متوسط به معرفی خازن های اصالح ضریب توانخبرنامه این در قصد داریم 

، روغن اشباع هاریکقات عمیق و گسترده بر روی دی الکته تحقی، نتیجهای دوکاتیخازن بپردازیم.

باشند. همچنین مواد مصرفی در این خازن ها کامال با محیط زیست های تولید میشده و فرآیند

 سازگار است.
و فیلترهای هارمونیک  های خازنی، تمام تجهیزات جانبی مورد نیاز ساخت کامل بانکعالوه بر خازن

 .نیز قابل تامین می باشد

 خازن ساختمواد داخلی مشخصات 

 رد نظر برسد.نامی مو ظرفیتاند تا به هر مجموعه خازنی از تعداد زیادی واحد خازنی تشکیل شده است که بصورت سری و موازی به هم متصل شده

 

 دو صفحه ی آلومینیومی تشکیل شده است.دی الکتریک: از الیه های متعدد فیلم پلی پروپلین در بین 

 

 الکترود: از ورقه نازک آلومینیوم خالص ساخته شده است.

 

 ی باشد.م  5PPMزاماده اشباع کننده: روغن مصنوعی و ماده غیر سمی که قابل تجزیه در طبیعت است و دارای ترکیبات کلر به میزان کمتر 

ب سته بودن و آب حمل کند.ها را توش الکتریکی درست شده است تا بتواند فشار ناشی از خرابیجا کم خازن از ورقه فوالد بحبدنه مستبدنه خازن: 

د اعی دارت ارتجنه خاصیسطح بزرگ بد بندی کامل محفظه، مواد داخل را در مقابل زوال و خرابی ایمن کرده است و عمر خازن را افزایش می دهد.

سانات فشار تیجه نوکند و در نه حرارت روغن در شرایط کاری را جبران میر هنگام افزایش درجکننده دکه این خاصیت تغییرات حجمی مایع پر

استفاده در  ه به منظورهایی کی خازندر روی بدنه نیز دو محل برای حمل و نصب خازن پیش بینی شده است. بدنه رساند.ه حداقل میداخلی را ب

 شود.ضد زنگ تهیه می نس فوالدایط محیطی سخت ساخته می شوند از جشر

 برای تضمین کارکرد صحیح خازن و محافظت در برابر زنگ زدگی: نحوه ساخت سطح خازن

 رنگ زدهکنند و روی آن چند الیه خازن را سند بالست میی سطح حتی در شرایط سخت، بدنه

 ود.شمی

 

ت در قهوه ای رنگ نصب می شوند که برای مقاوم پرسلینهای خازن روی ترمینال: هاترمینال

هم برای  پرسیلینیهای بوشینگروکشی قرار داده شده است. برابر عناصر جوی بر روی آن 

. بوشینگ ها کامال آب اتصال به درپوش خازن و برای نصب به پیج ترمینال، فلز اندود شده اند

 کم شده اند.بندی و مستح

 

ی داخلی استانداردها، خازن مجهز به مقاومت تخلیه مطابقت کامل بابه منظور مقاومت دشارژ: 

-ولت می 75ه کمتر از دقیقه ب 10باشند که به موجب آن پس از قطع خازن، ولتاژ در طی می

 رسد.
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 الکتریکی مشخصات
 شد.(قابل تامین می بابا ظرفیت های باالتر نیز ) در صورت سفارش، کیلوار 800تا  50جه سانتی گراد: رد 20توان نامی در 

 4و3ل ولتاژ نامی : مطابق با جدو

 گردد.(هرتز بنا بر تقاضا تامین می 60تز) فرکانس ره 50فرکانس نامی: 

 تلرانس ظرفیت خازنی:

 10% تا  -5: از   هاخازن% + 

 10% تا 0:  مگا وار 10های بزرگ تر از بانک % 

 5% تا  0مگاوار :  30های بزرگتر از بانک% 

 :درجه سانتی گراد و حالت ماندگار( 20تلفات ) در دمای                        

  : وات بر کیلوار( 0.1% ) کمتر از  0.01دی الکتریک تمام فیلم 

 دقیقه 5ولت پس از  50دقیقه و  10ولت پس از  75تجهیزات دشارژ داخلی:            

 ساعت100درجه سانتی گراد :  45در ولتاژ و فرکانس نامی  دمای محیط  پایداری        

  

 شرایط نگهداری و استفاده ی صحیح:  

 شرایط محیطی: نصب در هوای آزاد  

 مراجعه شود( 1+ درجه سانتی گراد )به جدول شماره 45تا  -25:  (B/25-)یدسته بندی دمای  

 + درجه سانتی گراد ) بنا به درخواست تامین می گردد(52تا -25: (D/25-)دسته بندی دمایی  

 در صورت سفارش، با ارتفاع باالتر نیز قابل تامین می باشد( ) متر 1000ارتفاع از سطح دریا:  پیش فرض  

 2میزان مجاز اضافه ولتاژ در فرکانس نامی مطابق با جدول شماره  

 برابر ولتاژ نامی 2√2  اضافه ولتاژ کلید زنی:کمتر از   

 برابر جریان نامی 100 حداکثر دامنه جریان در حالت گذرا:   

 حداکثر زمان حالت گذرا: نیم سیکل  

 : هزار دفعهحداکثر میزان سوییچینگ در سال  

 برابر جریان نامی 3/1ولتاژ و حضور هارمونیک: کمتر ازحداکثر اضافه جریان در زمان اضافه     
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 1جدول         

کالس های 

 یمختلف دمای

 باالحد 

C ̊ 

 بیشترین درجه حرارت هوای محیط

 بیشترین مقدارمتوسط در هر دوره

 در یک روز

 C ̊ 

 در یک سال 

C ̊ 

A 40 30 20 

B 45 35 25 

C 50 40 30 

D 55 45 35 
 

 ضای بسته() مثال در صورت نصب در فسانی گراد اضافه می شود.درجه  5اگر خازن بر دمای محیط اثر بگذارد به مقادیر جدول باال 

 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .فتدابار در طول عمر خازن اتفاق بی 200* می تواند حداکثر 

 

و اکثر   IEC33-7( و استاندارد ایتالیایی 2014) سال  IEC-871-1&2کامال مطابق با استاندارد بین المللی  Ducatiخازن های فشار متوسط  

 می باشد. بین المللی استانداردهای

 

 مشخصات خازن های تکفاز

 توان به صورت زیر دسته بندی کرد:از نقطه نظر ساخت آنها را می

  فیوز داخلی نبودن بهمجهز بودن و یا 

 عدد 2و یا  1داد بوشینگ( : عتعداد ترمینال های )ت 

 کالس عایقی 

 ارتفاع از سطح دریا 

  

 علت اضافه ولتاژ حداکثر مدت زمان اضافه ولتاژ میزان اضافه ولتاژ

 ساعت در روز12 برابر ولتاژ نامی 1/1.
 نوسان ولتاژ شبکه

 دقیقه در روز30 برابر ولتاژ نامی 15/1

 دقیقه در روز 5 برابر ولتاژ نامی* 20/1
 افزایش ولتاژ به دلیل کاهش بار شبکه

 دقیقه در روز 1 برابر ولتاژ نامی*30/1

 بدون فیوز داخلیخازن  خازن مجهز به فیوز داخلی

http://www.farakoh.ir/
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 ه می باشد.ل ساخت و ارائای به صورت سفارشی قابدهد که البته در هر مقدار و اندازههای قابل تولید را نشان میرنج برخی از  3جدول شماره

 : ابعاد،وزن و رنج ولتاژ3دولج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

 خازن های سه فاز شخصاتم

 11 کیلوولت و 3/6 ولت،کیلو5/5 کیلو ولت، 3/3ه هایسازی استاندارد تولید، شرکت دوکاتی خازن ها را برای ولتاژ معمول شبک منظور بهینهه ب

بعنوان مثال یک خازن  اشد.می ب 5ق جدول بر طب"ولتاژ طراحی"بر حسب مقدار  کیلوولت تولید می نماید. برای هر یک از این ولتاژ ها سایز بندی

قدرت مربوط به هر سطح  .سازی شده است کیلوولت استاندارد 3/6کیلوولت نیز کار کند اگر چه برای ولتاژ  6/6تواند در ولتاژ میکیلوولت  3/6

اده کنند که باالتر استف طح ولتاژولتاژ در ستون مربوط به آن آمده است. درشبکه هایی که دارای ولتاژ مابین مقادیر استاندارد می باشند، باید از س

 آید.قدرت خازن پایین تر می یجتاًنت

 هرتز می باشد. 50فرکانس نامی و کیلوولت  می باشد. 12کالس عایق بندی برای تمامی این رده از خازن 

 : استاندارد سازی مقادیر ولتاژ4جدول
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 درس هایی که کرونا به ما آموخت:

 فراهم گی راهای مهمی آموخت و فرصتهای بزرلی با همه پلیدیش، به ما درسوجدید( توانست دنیا را به چالش بکشد )کرونای  19-بیماری کووید

 .کرد که اگر از این فرصتها استفاده کنیم، می توانیم زندگی بهتری در آینده، پیش رو داشته باشیم

  اما این ویروس به ما چه آموخت؟

  د.تر کرن باشیم و حس فداکاری را در ما زندهبه ما آموخت باید فداکار و مهربا

 .ای گری، راه به جایی نخواهیم بردای عمل کنیم و بدون حرفهبه ما آموخت باید در همه امور، حرفه

 .به ما آموخت که راه بهتر شدن زندگی بشر، اتکاء به عقالنیت است و باید از تعصب بیجا پرهیز کرد

کالن را به  تصمیمات واحد )درهم تنیدگی سالمت انسان ها، حیوانات، گیاهان و محیط زیست( را جدی بگیریم وبه ما آموخت که راهبرد سالمت 

 .کنیم اتخاذ مردم سالمت بر آنها  لحاظ تاثیر

...  ، فشار خون وتقی، دیابهای مزمن از قبیل چابه ما آموخت که باید بیشتر به فکر سالمت خود باشیم و با تغییر رفتار، از ابتالء به بیماری

  .پیشگیری کنیم

 .به ما آموخت به تغییر سبک زندگی نیاز داریم و گرنه همیشه در معرض خطر هستیم

  .تواند مبهم باشد و چقدر نیاز داریم که بیشتر آماده باشیمبه ما آموخت که آینده چقدر می

 .است مهم  و آرامش بشربه ما آموخت که رعایت بهداشت فردی و بهداشت عمومی چقدر برای سالمت 

 .به ما آموخت که تعهد و مسئولیت پذیری مردم چه نقش مهمی در تامین و تضمین سالمت جامعه دارد
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