
 

 

 

درصد  7تولید کننده انواع راکتورهای ضد تشدیدی  تدبیر آفرین نیروشرکت 

هرتز و به  50های باشد. این راکتورها در شبکههای مختلف میدر ظرفیت

(. استفاده از بانک خازنی 2گردد )استفاده میصورت سری با بانک خازنی 

آورد که در بدون راکتور، تشدیدی در مشخصه امپدانسی شبکه به وجود می

های اصلی از جمله صورت نزدیک بودن فرکانس تشدید به هارمونیک

ولتاژ در نقطه اتصال و  موجب افزایش هارمونیک 7و  5های هارمونیک

نیکی شدیدی در بانک خازنی و همچنین جاری شدن جریان هارمو

گردد. در اینصورت عالوه بر آلوده شدن شبکه و ترانسفورماتور باالدست می

 کند.کاهش کیفیت توان، عمر مفید تجهیزات شبکه کاهش پیدا می

درصد و بانک خازنی که به آن فیلتر پسیو گفته  7با استفاده از ترکیب راکتور 

گردد. این ترکیب باعث تثبیت می هرتز 189شود، فرکانس تشدید در می

های مرتبه باالتر و هارمونیک 5 شود که از بروز تشدید در هارمونیکمی

بار نیز توسط  5. به عالوه، مقداری از جریان هارمونیک (3) جلوگیری شود

 فیلتر جبرانسازی گردد. 
 

گیری رهراکتورهای تولیدی این شرکت با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با به

های فوالد سیلیکونی شود. هسته راکتور از لمینیتاز تکنولوژی روز ساخته می

های ها توسط ورقپیچکمینه شود. سیم هستهکم تلفات ساخته شده تا تلفات 

آلومینیومی آنیل شده با درصد خلوص باال و ضخامت مناسب پیچیده شده 

یری تحت خال و خشک سازی گاست. تولید راکتورها با استفاده از فرآیند الک

در کوره باعث گردیده است که استقامت عایقی و مکانیکی افزایش یافته و 

 ارتعاشات و سطح نویز به حداقل برسد. 

 

 

 
 

 

 Technical Features 

 
 

 درصد 7راکتور هارمونیکی 

 1شکل 

 2شکل 

 3شکل 
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Type Inductance For filter

RHC-12.5-400-7 3 × 3.06 mH 7% , 12.5 kvar

RHA-25-400-7 3 × 1.54 mH 7% ,  25  kvar

RHA-40-400-7 3 × 0.96 mH 7% ,  40  kvar

RHA-50-400-7 3 × 0.77 mH 7% ,  50  kvar

RHA-60-400-7 3 × 0.63 mH 7% ,  60  kvar

Type A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] Weigth [kg]

RHC-12.5-400-7 170 125 180 120 111 8 -- 11

RHA-25-400-7 240 130 214 168 111 8 148 17

RHA-40-400-7 290 153 255 200 132 8 171 29

RHA-50-400-7 290 165 255 200 144 8 183 33

RHA-60-400-7 290 170 255 200 149 8 188 37


