اصالح ضریب قدرت ( جبران ساز توان راکتیو )

ررررف ررروار اگررررتد ای تری ررر فر گمرررر ر تررر ررر ررروف .
ضرررریب قررردرت بیرررارد زرررراد اگررردازص یررررد ررروگ
ضرررریب قررردرت ایررردص یررر اسررر  .هرررر یررردفد ک ترررر از  ۱یرررا ( %۱۱۱راگرررد ان) زررر ایرررس ب اسررر کررر تررروان اضرررا
زررراد فسررتیاز زرر ی ل رررف واقبرر سیسررتم گیرراز اسرر  .ایررس ترروان اضررا زرر ی رروان ترروان راکتیررو ه زرر مررور ررراهم
ورفن ااررررر ی ا یسرررر ررررورف گیرررراز وتررررور هررررا و فی ررررر زررررار هرررراد ای ررررای کرررر زررررراد اگعررررا ی ل رررررف هرررراد ررررورف
وف .
اگتمار ان ضرورد اس ه اخت
هر ضریب قدرت ز یدف ی گزفی تر زا د از یحاظ اقت افد ز صر تر اس .
اضرررا کررررفن خرررازن هرررا گیررراز راکتیرررو زرررار ای رررای را جبرررران کررررفص و از ایرررس رو زرررار یررررد رود بررر تی یررر را کررراه
فهد .

زایاد ت حیح ضریب قدرت





رف اگرتد؛
کاه
زاال ر تس راگد ان اگرتد ای تری ؛
ا زای فسترس  kVAاز ب تی ی وجوفه ز یبارت فی ر زاف کرفن ظر ی سیستم؛
کاه ا ویتات فر خطو کازل هاد ویل؛

ضریب قدرت

وگ اار

کد؟
رریس یرردان ی ا یسرر زایرر

رر

رروف کررر

یرر زررار ای ررای زررراد کررارکرفن گیرراز زرر یرردان ی ا یسررر فارف وسرراخ
جریان گسب ز ویتات تاخیر فا ت زا د (جریان زا ویتات هم از گبا د ).
ت رررحیح ضرررریب قررردرت یررر جروسررر اد از جبرررران سرررازد زرررراد جریررران جسررر،ازه توسرررک ز رررار رررر تس جریررران جیشررر،از
فر قایب خازن زا د .
پر ) اس .
زهتریس تبریف زراد ضریب قدرت ؛ گسب توان اکتیو (کیلووات) ز توان ظاهرد ( کیلووی

اگواع جبراگسازد توان راکتیو:
خررازن ت رراظر تخ ررید فافص رردص اسرر  .ایررس ی ررل زال اصررل ترروان

 -۱جبراگسررازد اازرر  :زررراد هررر زررار ای ررای یرر
راکتیو جس،از فر ی زار را اصالح ک د.
 -۲جبراگسرررازد اتو اتیررر  :اصرررالح ضرررریب قررردرت اتو اتیررر زرررراد سیسرررتم هررراد ای تری ررر زرررزرا ه رررراص زرررا زرررار
گوسررراگ ه جرررای کررر تبررردافد خرررازن زررر گیرو ررراص یرررا جسررر اصرررل توزیررر اگررررتد ت رررل اسررر ه رایرررس اسررر  .خرررازن هرررا
توسررک ک تری ر ک رردصاد ک ر ز ر ررور ررداو ت اضرراد گسررب ترروان را روی ر ر ک ررده ک تررر ر رروگد .ری ر هررا خررازنهررا

را زررر
قط

مرررور جبراگسرررازد تررروان راکتیرررو واقبررر کرررل زرررار و کررراه
ک د.

زایاد اصالح اتو اتی

شرررار بررر تی یررر زخرررا ر ت اضررراد کلررر ه ت رررل یرررا

:

اسب فر ت اضاد ت اضاد اگرتد ای تری
 کاه
 فر جبراگسرررازد اتو اتیررر فر ترررایت زررر زرررارده اصرررالح رررازاف ات،رررام گ ررر ا ترررد .اصرررالح رررازاف خطرگرررا
وف.
زیرا عر ز ا زای ویتات فر سیستم و وجب تخریب یایق ها فر تعهیزات اگتهای
فهد.
 کاه زار یرد خازن و تازلوهاد زرم دص و ی ر تعهیزات را ا زای
 زای

زاف کرفن ظر ی سیستم از ب ی سانه ا زای

قازلی ات ا تعهیزات زیشتر

وف.

اسررر

