
 گروه نوآوران برق ، پیشرو در صنعت برق ایران

 بانک خازنی
 چکیده : 

بسیار مهم   ت این انرژی و استفاده بهینه از آنیباشد، از این رو مدیربرق اصلی ترین فاکتور در صنعت امروزی می

اکتیو در سیستم باعث کاهش توان موثر موجود در شبکه و کاهش عملکرد تجهیزات باشد. وجود توان ریمی

اکتیو امری مهم کردن این توان ری و در نتیجه افزایش هزینه را به دنبال خواهد داشت. بنابراین جبران خواهد شد

قصد داریم در مورد بانک خازنی،  باشد. در این مقالهوری حداکثری و افزایش توان موجود در تجهیزات میبرای بهره

 بپردازیم.  نحوه طراحی و ساخت آن

 

   مقدمه: -1
هیزات الکتریکی مانند ترانسفورمرها، موتورها و سایر وسایل الکترکی دیگر که دارای سلف در خود استفاده از تج

 kvarhساعت یا -شود)که به صورت کیلو واراکتیو در ولتاژ شبکه میپس فاز شدن و ایجاد توان ریهستند باعث 

دهند(. توان راکتیو تولید شده توسط این وسایل همانند توان اکتیو مصرفی در صورت حساب مشترک نمایش می

اکتیو بنابراین باعث افزایش توان مصرفی و در نتیجه افزایش هزینه کاربرد خواهد شد، شود. توان ریمحاسبه می

د. بانک خازنی برای استفاده در چنین شرایطی و اکتیو در شبکه جلوگیری کربنابرین باید از وارد شدن توان ری

 شود.اکتیو شبکه از طریق اعمال بار پیش فاز به شبکه میبرطرف کردن توان ری
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اند به مزیت هایی دست یافت که عبارتتوان فرمایید، با استفاده از بانک خازنی میبنابراین همانطور که مشاهده می

 از:

 اکتیو با از بین بردن توان ریافزایش توان موجود در شبکه  .1

 بهینه کردن توان شبکه .2

 ( Joule effectکاهش تلفات سیستم به سبب اثر جول ) .3

 شوند.(جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی به اپراتور )که در برخی کشورها حتی با تشویق نیز همراه می .4

 بارهای شبکه: -2
 تقسیم بندی کرد.دسته زیر  3توان به به صور کلی بارهای شبکه را می

I. ( بار مقاومتیResistive loads : ) 

ولتاژ خط در این حالت مانند ولتاژ  (Phaseفاز ) باشد،بار مقاومتی باری است که شامل مقاومت های خالص می

 باشد.شبکه می

 

II. ( بار سلفیInductive loads: ) 

 باشد.میبار سلفی، شامل الکتروموتور های آسنکرون و المپ های مهتابی و ... 

 درجه از ولتاژ شبکه عقب خواهد بود. 90ولتاژ خط همیشه فاز اگر ما یک بار سلفی خالص را در نظر بگیریم، 
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III. ( بار خازنیCapacitive loads: ) 

 در این حالت خط ما همیشه شامل یک خازن مانند بانک خازنی خواهد بود.

 درجه جلوتر از شبکه خواهد بود. 90ولتاژ خط ما همیشه فاز  اگر ما یک بار خازنی خالص را درنظر بگیریم، 

 

 ( :PHASE SHIFTجابجایی فاز ) 1-2
با توجه به اینکه در خط با چه نوعی باری )مقاومتی، سلفی، خازنی( روبرو هستیم فاز  ACدر خطوط شبکه 

 افتد.شبکه ممکن است دچار جابجایی شود. این جابجایی فاز بین جریان و ولتاژ خط اتفاق می
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 (Power Factorعامل توان ) 1-3
 P( برابر است با حاصل تقسیم توان اکتیو )PFهمانطور که از نام آن مشخص است عامل توان یا به اختصار )

KW( بر توان ظاهری )S KVA.)حاصل ضرب جریان در ولتاژ بدون در نظر گرفتن اختالف فاز بین آن ها( ) 

𝑃𝐹 =  
𝑃 (𝑘𝑊)

𝑆(𝑘𝑉𝐴)⁄  

𝑃معموال داریم که  = 𝑐𝑜𝑠𝜑 

و بدترین مقدار عامل توان عبارت است از  1نزدیک به  𝑐𝑜𝑠𝜑عامل توان ایده آل عبارت است از بیشترین مقدار 

 . 0نزدیک عبارت  𝑐𝑜𝑠𝜑کمترین مقدار 

 باشم و بالعکس. اکتیو نمیبه معنای این است که ما در خط خود دارای توان ری 1مقدار عامل توان 

 گیری کند.اکتیو را اندازهتوانند مقدار توان های اکتیو و ریوسایل اندازه گیری انرژی می

 کنند.را در صورت حساب مشتریان محاسبه می 𝑡𝑎𝑛𝜑شرکت های توزیع کننده برق عامل معموال 

 ( Harmonicsهارمونیک شبکه ) 1-4

پیچیده شدن وسایل الکتریکی باعث پیشرفت گسترده در  صنعتی و مدرن سازی فرآیندهای در سال های اخیر با

 صنعت الکترونیک قدرت شده است. 

 بارهای غیرخطی  1-4-1
آن به صورت  ولتاژ عمنبیک بار را غیرخطی گویند زمانیکه جریان خط به صورت سینوسی نباشد در حالیکه 

 سینوسی بوده است.

 کند. بار غیرخطی شکل طبیعی سیگنال ولتاژ و جریان را از شکل طبیعی خود خارج می

 شود.آورند باعث ایجاد هارمونیک شبکه میوسایلی که چنین شرایطی را به وجود می
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 انواع بارهای غیرخطی 1-4-1-1

 :بارهای تک فاز 

به المپ های کم مصرف، کامپیوترها، پرینترها، دستگاه های فوتوکوپی، المپ های  توانبه عنوان مثال می

 مهتابی، تجهیزات پزشکی، اینورتر و .... اشاره کرد.

  فاز: سهبارهای 

، شارژرها و .... اشاره AC-DC ،PLC ،UPSهای فایر، مبدلتوان به درایورهای موتور، رکتیبه عنوان مثال می

 کرد.
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شوند که به آن هارمونیک شبکه غیرخطی باعث وارد شدن جریان غیر سینوسی به شبکه میاین بارهای 

 شود.گفته می

 تاثیرات هارموینک شبکه : 1-4-1-2
 هارمونیک بر شبکه )به دلیل اثر ژول( عبارت اند از: کوتاه مدت و سریع ثیراتتا

 (Power Factorآسیب رساندن به عامل توان ) .1

 کاهش توان موتور .2

 افزایش بار بر روی کابل، ترانسفورمر و موتور .3

 افزایش نویز در موتور  .4

 خطا در اندازه گیری های سیستم .5

 افزایش سایز کاپاسیتانس کابل منبع .6

 اختالل در کارایی کنتاکتور ها  .7

 ایجاد تداخل در سیستم های الکترونیکی .8

 و بسیاری تاثیرات مضر دیگر .9

 مدت هارمونیک بر شبکه عبارت اند از: میان مدت و بلندتاثیرات 

 کاهش زمان عمر موتورها .1

 آسیب رسیدن به بانک خازنی .2

 الکتریک ها سرعت بخشیدن به پیری عایق ها و دی .3

 از بین رفتن موتور ها و ترافسفورمرها .4

 و ..... .5

شود که جریان تولیدی که از منبع ولتاژ سینوسی بدست آمده نیز به صورت سینوسی بار خطی به بار گفته می

 باشد. 

 شوند.باعث ایجاد هارمونیک در شبکه نمی )بارهای خطی( بارهااین نوع از 
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 مناسب بانک خازنی  تعیین مقدار
های زیر را اکتیو سیستم، یکی از روشنرژی ری( برای جبران اKVArبرای تعیین مقدار مناسب بانک خازنی )

 دهیم:مورد استفاده قرار می

I. اکتیو و گیری توان ریاندازه𝑐𝑜𝑠𝜑 گیری با استفاده از تجهیزات کنترلی مناسب یا تجهیزات انداره

 های شبکه.برای عیب یابی و بررسی تمامی پدیدهشبکه 

II.  اشتراک.تحلیل و بررسی فیش برقی مطابق با نوع 

III. تمامی تجهیزات شبکه مانند الکترو موتورها  اکتیوجبران توان ری محاسبه توان اکتیو مورد نیاز برای

 ه به اطالعات درج شده هر دستگاه.با توجترانسفورمرها و ..... 

IV.  در نظر گرفتن تجهیزاتی که در آینده قرار است در شبکه قرار گیرد برای محاسبه مقدار بانک خازنی

 الحظه شود.باید م

در این حالت، انتخاب مقدار دقیق بانک خازنی با استفاده از روش های موجود ممکن نیست. برای این حالت باید 

 در نظر گرفته شود. HV/LVتوان اسمی ترانسفورمر  %25توصیه شود که مقدار بانک خازنی شبکه باید حدود 
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 دهد.خازنی و عدم وجود بانک خازنی را نشان میاکتیو شبکه باوجود بانک شکل زیر روابط بین توان ری

 

 اکتیو در سیستم در قالب یک مثال، بررسی خواهیم کرد.محاسبه توان ریدر ادامه نحوه 

𝑉 = 100 𝑉 

𝐼 = 1.5 𝐴 

𝜑 = 58.2  

𝑃 =  𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 100 ∗ 1.5 ∗ cos(58.2) = 79 𝑊 

𝑄 =  𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑 = 100 ∗ 1.5 ∗ sin(58.2) = 127.5 𝑉𝐴𝑟 

𝑆 =  𝑉 ∗ 𝐼 = 100 ∗ 1.5 = 150 𝑉𝐴 

 یا 

𝑆2 =  𝑃2 − 𝑄2 

𝑆 =  √𝑃2 − 𝑄2 =  √792 +  127.52 = 150 𝑉𝐴 
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در این مقاله سعی شد مفاهیم اولیه و اساسی در مورد بانک خازنی و ضرورت استفاده از آن خدمت شما بیان 

عرضه شود. در مقاله های بعدی گام های مختلف طراحی بانک خازنی و موارد مربط به طراحی را خدمت شما 

 خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

 

 


