


95 KV 125 KV 150 KV 200 KV

Distança de Fuga (in) 15,00 17,71 21,65 29,50

Medida "D" (in) 8,07 10,31 10,39 14,17

Medida "C" (in) 15,95 18,81 18,27 22,00

Seleção de Bucha

Nivel Básico de Isolamento "A"

Capacitores de Média Tensão

Dimensionamento do Banco de Capacitores

Os kVAr capacitivos requeridos para a melhoria do fator de potência em 
uma carga, podem ser calculados por meio do nomograma (figura 03). 
No entanto na maioria dos casos a classificação do banco de capacito-
res tem que ser cuidadosamente selecionado após de estudo de: 
tensão nominal do sistema, sobre voltagens do sistema, harmônicos no 
sistema, etc. Alem de uma escolha correta do tamanho do banco de 
capacitores, sua fiabilidade também depende na escolha correta de 
equipamento extra, como: disjuntores, reatores, relés de proteção, etc.

É essencial checar que a instalação do banco não cause stress ao 
sistema devido à ressonância. 

Nomograma

O nomograma é utilizado para calcular a potência nominal do capacitor 
Q (kVAr), requerida para melhorar o fator de potência de uma carga P 
(kW).

Figura 03

A. Capacitor com fusível interno
B. Capacitor com fusível externo
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Fusível Interno

Características de construção

• Os capacitores estão protegidos por fusíveis, internos 
ou externos (figura 02).
• Caixa fabricada de aço de alto grau e com acabamento 
em epóxi, altamente resistente à corrosão.
• Processo por via húmida – bushings de porcelana 
esmaltados para maior resistência e durabilidade, 
hermeticamente fechados ao tanque capacitor.
• Resistores de descarga internos que reduzem a tensão 
nominal em 50 V ou menos, em  10 minutos ou menos, 
depois da desconexão do capacitor.
• Placa de identificação requerida pela IS, de aço inoxidá-
vel.

Figura 02
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