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2. CONDENSATOARE 
2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE 
2.1.1 DEFINIŢIE. 
CONDENSATORUL – este un element de circuit prevăzut cu două conductoare (armături) 

separate printr-un material izolator(dielectric).  

Mărimea fizică care caracterizează condensatorul se numeşte capacitate electrică ( C ) 
Capacitatea electrică – este proprietatea unui condensatorului de a înmagazina o 

anumită cantitate de electricitate. 

Când la bornele condensatorului se aplică o tensiune electrică, acesta acumulează o 

anumită cantitate de electricitate(Q)  proporţională cu tensiunea aplicată (U) şi capacitatea 

condensatorului(C) conform relaţiei (1)  Q C= ⋅
Din punct de vedere energetic, condensatorul înmagazinează energia câmpului electric 

dintre armături conform relaţiei (2)  

Capacitatea electrică se poate exprima în 2 moduri: 

 în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit condensatorul (la rece) 

 
(3) 
 

            unde:      (epsilon)= permitivitatea absolută a dielectricului    

                            - permitivitatea vidului ;       - permitivitatea relativă a dielectricului 

  S = suprafaţa armăturilor  

  d = distanţa dintre armături  

 în funcţie de valorile mărimilor electrice dintr-un circuit electric (la cald) 

 
  (4) 
      

 unde: Q = cantitatea de electricitate acumulată  pe armături 

  U = tensiunea electrică aplicată la bornele condensatorului 

 
2.1.2 UNITĂŢI DE MĂSURĂ 
Capacitatea electrică  se măsoară în farazi (F). 1 farad este capacitatea unui 

condensator care acumulează o sarcină electrică egală cu 1 coulomb atunci când la 

bornele sale se aplică o tensiune de 1 volt. 

 

Capacitatea electrică         
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Deoarece 1 Farad are valoarea foarte mare, în practică se utilizează submultiplii acestuia: 

1 mF (milifarad) = 10-3 F 
1 μF (microfarad) = 10-3 mF = 10-6 F 
1 nF (nanofarad) = 10-3 μF = 10-6 mF = 10-9 F 
1 pF (picofarad) = 10-3 nF = 10-6 μF = 10-9 mF = 10-12 F 
 
2.1.3 PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR 
a. CAPACITATEA NOMINALĂ (Cn) 
Reprezintă valoarea capacităţii condensatorului care trebuie realizată prin procesul 

tehnologic şi care este înscrisă pe corpul acestuia. 

b. COEFICIENTUL DE TOLERANŢĂ (%) 
Reprezintă abaterea în procente, în plus sau în minus, (±%) a capacităţii reale a 

condensatorului faţă de capacitatea  nominală înscrisă pe acesta. 

Coeficientul de toleranţă (%) poate fi marcat şi în cod de litere, conform tabelului: 

±0,05 ±0,10 ±0,25 ±0,5 ±1 ±2 ±2,5 ±5 ±10 ±20 ±25 

N B C D F G H J K M E 

 
c. TENSIUNEA NOMINALĂ (Un)    [Un] = V 
Reprezintă tensiunea continuă sau alternativă maximă ce poate fi aplicată la bornele unui 

condensator un timp îndelungat fără ca acesta să se străpungă. Tensiunea este marcată 

pe corpul condensatorului în volţi sau printr-o literă, astfel: 

Litera A B C D E F G 

Un[V] 100 250 300 500 600 1000 1200 

 
Litera H J K L M N P 

Un[V] 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 

 
d. REZISTENŢA DE IZOLAŢIE (Riz)     [Riz] = Ω 
Reprezintă valoarea raportului dintre tensiunea(continuă) aplicată la bornele unui 

condensator şi curentul care îl străbate, la un minut după aplicarea tensiunii.  

Riz > 100 MΩ.  
e. TANGENTA UNGHIULUI DE PIERDERI (         ) tgδ
Reprezintă raportul dintre puterea activă disipată de condensator şi puterea reactivă, 

măsurate la aceeaşi frecvenţă la care a fost măsurată capacitatea nominală. 

Cu cât tangenta unghiului de pierderi este mai mică cu atât condensatorul este mai bun. 

f. RIGIDITATEA DIELECTRICĂ. 
Reprezintă tensiunea maximă continuă pe care trebuie să o suporte condensatorul timp de 

1 minut fără să apară străpungeri sau conturnări. 
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2.1.4 SIMBOLURILE CONDENSATOARELOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. condensator simbol general 

b. condensator simbol general tolerat 

c. condensator de trecere 

d. condensator de trecere simbol tolerat 

e. condensator de trecere simbol nestandardizat 

f. condensator electrolitic  

g. condensator electrolitic simbol tolerat 

h. condensator electrolitic simbol nestandardizat 

i. condensator variabil  

j. condensator variabil simbol tolerat 

k. condensator semi-reglabil 

l. condensator semi-reglabil simbol tolerat 
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