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راهنماى نصب و بهره بردارى ترانسفورماتورهاى توزیع روغنى 

1

1 - مقدمه

این کتـــابچه شامـــل اطالعـاتـــى کـــاربردى در زمینه هـــاى بـــارگیرى، حمــل، انبــارش، نصب،             
راه انــدازى، بهــره بــردارى و نگهــدارى ترانســفورماتورهاى توزیــع روغنــى اســت و مــى توانــد مورد 
اســتفاده تمامــى افــراد ذیصــالح مرتبــط بــا نصــب و بهــره بــردارى ترانســفورماتورهاى توزیــع قرار 

گیرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه عملکــرد بهینــه ى ترانســفورماتورهاى توزیــع روغنــى پــس از طراحــى و ســاخت مناســب، 
وابســته بــه نصــب و بهــره بــردارى صحیح مــى باشــد. همانند ســایر تجهیــزات الکتریکــى، ترانســفورماتورها نیز باید 
مــورد بازرســى و تعمیــرات دوره اى منظــم قــرار گیرنــد و ایــن کار مــى بایســت توســط افــراد کار آزمــوده و داراى 

صالحیت انجام پذیرد.

2 - مشخصات ترانسفورماتورهاى تولیدى

  A-B '2-1  ترانسفورماتورهاى کم تلفات
بــا توجــه بــه اهمیــت تلفــات ترانســفورماتور در شــبکه ى توزیــع، تولیــدات اســتاندارد آریا ترانســفو براى مصــرف در 
 CENELEC HD 428 ــتاندارد ــرح 'A-B اس ــا ط ــق ب ــات مطاب ــم تلف ــفورماتورهاى ک ــوع ترانس ــور از ن ــل کش داخ
مــى باشــد. همچنیــن ترانســفورماتورهایى بــا طــرح هــاى ترکیبــى دیگــر و حتى بــا تلفات کمتــر نیز قابــل طراحى 

و ساخت هستند. 
مشخصات فنى دقیق تر از قبیل تلفات بار و بى بارى و اطالعات ابعادى در قسمت 2-9 آورده شده است.

2-2  هسته
هسته از نظر الکتریکى هادى شار مغناطیسى و از نظر مکانیکى نگهدارنده سیم پیچ ها مى باشد.

هســته ى ترانســفورماتورهاى تولیــدى ایــن شــرکت از ورق هــاى مخصــوص بــا ضخامــت هــاى  بیــن 0/23 تــا 0/30 
میلیمتــر، ازجنــس فوالد ســیلیکونى نورد ســرد بــا بلورهــاى جهــت داده شــده (Cold Rolled Grain Oriented )، که 

داراى پوشش عایقى در طرفین است ساخته مى شود. 
ــا  ــازگار ب ــرون و س ــر از 4 میک ــت کمت ــا ضخام ــک ب ــر ارگانی ــاده غی ــک م ــته، ی ــاى هس ــن ورق ه ــق طرفی عای

روغن ترانسفورماتور است که در برابر خوردگى و حرارت مقاوم مى باشد. 
ورق هــاى هســته بــه شــکل رول از ســازندگان معتبــر تأمین و در ســایزهاى مختلف توســط دســتگاه هاى پیشــرفته 
ــدان هــاى مغناطیســى و  ــه هــاى برش خــورده آشــفتگى می ــرش داده مى شــود، به طــورى کــه در لب ــت ب ــه دق ب

تلفات به حداقل برسد.



بــه  منظــور افزایــش کیفیــت، عــالوه بــر اســتفاده از ورق هــاى مغناطیســى بــا کیفیت بــاال و تلفــات پاییــن و انتخاب 
ــه  ــروف ب ــه مع ــد پل ــانى چن ــم پوش ــورت ه ــه ص ــى ب ــته چین ــته، از روش هس ــار هس ــى ش ــب چگال مناس
Step-Lap بــا زاویــه بــرش 45 درجــه اســتفاده مــى شــود. این روش ســبب کاهش بیشــتر جریــان و تلفات بــى بارى 

و همچنین کاهش سطح صدا یا نویز در ترانسفورماتور مى گردد.
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2-3  سیم پیچ ها
از نظــر فنــى و اقتصــادى دو فلــز مــس و آلومینیــوم مــى تواننــد در ســیم پیــچ ها بــه عنوان هــادى جریــان الکتریکى 

مورد استفاده قرار گیرند. 
هــادى هــاى بــه کار رفتــه در تولیــدات ایــن شــرکت فویــل، ســیم گــرد و ســیم تخــت اســت. فویــل بــه صــورت 

مستقیم عایق نشده و سیم هاى گرد و تخت با الك و یا کاغذ عایق شده اند.
2-3-1 سیم پیچ هاى فشار ضعیف

ســیم پیچــى اســت کــه بــراى ولتــاژ پاییــن و جریــان بــاال طراحــى شــده اســت، در ایــن ســیم پیــچ از ســیم تخت و 
یا فویل استفاده شده و به  صورت الیه اى پیچیده مى شود.

2-3-2 سیم پیچ هاى فشار قوى
ســیم پیچــى اســت کــه بــراى ولتــاژ بــاال و جریــان پاییــن طراحــى شــده اســت، در ایــن ســیم پیــچ از ســیم گــرد یا 

تخت با عایق الك یا کاغذ استفاده شده و به صورت الیه اى و در برخى موارد بشقابى پیچیده مى شود.

شکل 2-1 هسته نمونه ترانسفورماتور توزیع
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2-5 روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور یک نوع روغن معدنى پاالیش  شده است که از تقطیر جزء به جزء نفت خام به  دست مى آید.

نقش اصلى روغن در ترانسفورماتور عبارت است از :
1- عایق الکتریکى

2 - سیال خنک کننده 
3 - شاخص وضعیت ( براى عیب یابى )

روغن ترانسفورماتور از مهم ترین عوامل تعیین کننده ى طول عمر ترانسفورماتور مى باشد.
در تولیدات آریا ترانســفو از روغن معدنى مطابق آخرین ویرایش اســتاندارد IEC 60296 اســتفاده شــده اســت. درصورت 

سفارش مشترى سایر روغن هاى درخواستى نیز قابل تأمین خواهد بود. 

2-4  عایق هاى جامد
یک ماده عایقى خوب باید ویژگى هاى زیر را داشته باشد:

1- استقامت دى الکتریک باال
2 - خواص مکانیکى مطلوب 

3 - عمر طوالنى در دماى عملکرد
4 - کاربرى آسان

مــواد عایقــى بایــد در تمــام طــول عمــر ترانســفورماتور در مقابــل حــرارت هــاى تولیدى اســتقامت داشــته و بــا روغن 
ترانسفورماتور سازگار باشند.

عایق بنــدى ترانســفورماتور توســط مرغوب تریــن مــواد عایقــى ( کاغــذ، ســیلندر و پــرس بــورد ) از جنــس ســلولز 
صــورت مــى پذیــرد. مــواد ســلولزى از چــوب هایــى کــه داراى فیبــر و چگالــى باالیــى هســتند ســاخته مــى شــوند. 
فیبــر بــاال باعــث عمــر طوالنــى و چگالــى بــاال منجــر بــه اســتقامت دى الکتریــک بــاال در ایــن مــواد مــى شــود. 
محصــوالت ســلولزى بــا روغــن هــاى معدنــى ســازگار هســتند و بــه آســانى از روغــن اشــباع مى شــوند. اشــباع تحت 
خــالء و دمــاى بــاال انجــام شــده و حفــره هــاى باریــک موجــود در ســلولز بــا روغــن پــر مــى شــوند و در نتیجــه 
اســتقامت عایق هــا به طــور فزاینــده افزایــش مى یابــد. در مــواردى کــه حفــره هــا بــا روغــن پــر نشــده باشــند، ایــن 
حفــره هــاى هوایــى کوچــک مى تواننــد باعــث ایجــاد تخلیــه جزئى شــوند. تخلیــه جزئى در ســطح وســیع مــى تواند 

منجر به شکست عایقى در ترانسفورماتور شود.
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 DDP (Diamond Dotted Paper) 2-2 شکل



2-6  انبساط روغن و تنفس
ARCONS™ -2-6-1 ترانسفورمـاتورهاى با منبع انبساط

در ایــن نــوع ترانســفورماتورها یــک منبــع انبســاط تعبیــه شــده اســت کــه در هنــگام افزایــش و کاهش حجــم روغن، 
سطح روغن در منبع انبساط افزایش و کاهش مى یابد و بدین ترتیب مانع از ایجاد فشار به مخزن مى شود.

ARSEAL™-2-6-2 تـرانسفـورمـاتورهـاى هرمتیک
مخــزن ایــن نــوع ترانســفورماتورها کامــالً بســته بــوده و روغــن هیچ گونــه ارتباطــى بــا هــواى آزاد نــدارد. ایــن موضوع 
باعــث مــى شــود کــه رطوبــت بــا عایــق هــاى ســلولزى و روغــن در تمــاس نبــوده و عمــر عایــق هــا افزایــش یابــد که 

این امر عالوه بر افزایش عمر ترانسفورماتور باعث کاهش هزینه هاى سرویس و نگهدارى مى گردد.
ــاى ــاال،  از ترانسفورمـاتورهـ ــت بـ ــى و رطوب ــا آلــودگــ ــى ب ــط های ــود در محی ــى ش ــه م ــن توصی همچنی

™ARSEAL استفاده شود.
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ARCONS™ شکل2-3 ترانسفورماتور

ARSEAL™ شکل2-4 ترانسفورماتور
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2-7  تجهیزات ترانسفورماتور

5

ARCONS™شکل  2-5 شماى قرارگیرى تجهیزات ترانسفورماتور

ARSEAL™ شکل2-6 شماى قرارگیرى تجهیزات ترانسفورماتور



شکل  2- 8 کلید تنظیم ولتاژ Off-Circuit کابلىشکل  2- 7 کلید تنظیم ولتاژ Off-Circuit مستقیم 

(Off-Circuit Tap Changer) 2-7-1 کلید تنظیم ولتاژ
کلیــد تنظیــم ولتــاژ بــه  وســیله ى تغییــر تعــداد دور ســیم پیــچ فشــار قــوى موجب افزایــش یا کاهــش ولتــاژ خروجى 
ترانســفورماتور شــده و در نتیجــه کاهــش یــا افزایــش ولتــاژ در شــبکه را جبــران مــى نمایــد به نحــوى که ولتــاژ مورد 

نیاز مصرف کننده ثابت بماند.
کلیدهــاى مورد اســتفاده در ترانســفورماتورهاى توزیــع از نــوع Off - Circuit بوده و براى تغییر تپ باید ترانســفورماتور 

بى برق شود.
بــا توجــه بــه نــوع طراحــى، آریــا ترانســفو عمومــاً از تــوان 250 کیلــو ولــت آمپــر بــه بــاال از کلیــد تنظیــم ولتــاژ نــوع 

کابلى و در توان هاى پایین تر از نوع مستقیم استفاده مى نماید.
در طـــرح هـــاى سفـــارشى، تعداد وضعیت و درصد تنظیم ولتـاژ تـوسط مشتـــرى تعیین شده و در طـراحـى لحـاظ      

مى گردد. این مقادیر در ترانسفورماتورهاى نرمال به شرح زیر مى باشد:
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(kV) ولتاژ فشار قوى

11

20

20

33

(KVA) توان نامى

25 تا 2500

کوچکتر و برابر 200

بزرگتر از 200

25 تا 2500

تعداد  وضعیت

5

3

5

5

تنظیم  ولتاژ

± 2 ×2/5%

± 1 ×4%

± 2 ×2/5%

± 2 ×2/5%

جدول 1 تعداد تپ و درصد تنظیم ولتاژ ترانسفورماتورهاى نرمال



راهنماى نصب و بهره بردارى ترانسفورماتورهاى توزیع روغنى 

عوامل تأثیر گذار در انتخاب بوشینگ عبارتند از:  
1 . ولتاژ نامى سمت فشار قوى و فشار ضعیف ترانسفورماتور

2 . جریان خط عبورى از بوشینگ
Indoor . 3 یا Outdoor بودن محل نصب ترانسفورماتور

4 . میزان رطوبت و آلودگى محیط نصب ترانسفورماتور که تعیین کننده ى طول خزش بوشینگ مى باشد.
5 . ارتفاع نصب ترانسفورماتور از سطح دریا

در صورتــى کــه بوشــینگ هــاى ترانســفورماتور بــه شــاخک هــاى جرقه گیــر مجهــز باشــند، بــا توجــه بــه ســطح 
عایقى مورد نیاز و بر اساس جدول ذیل مى توان فاصله ى شاخک هاى جرقه گیر را تعیین نمود.

(Bushings)  2-7-2  بوشینگ ها
بوشــینگ هــا از یــک هــادى مرکــزى کــه توســط عایــق مناســب در بــر گرفته شــده اند، تشــکیل مى شــود. بوشــینگ 
بــراى عایــق کــردن ســرهاى خروجــى ســیم پیــچ هــاى فشــار قــوى و فشــار ضعیــف نســبت بــه بدنــه فلــزى (زمیــن 

شده) به کار مى رود.
جنــس بدنــه بوشــینگ، چینى ( Porcelain ) و یا اپوکســى رزین ( در بوشــینگ هــاى Plug-in یا Mono-block) اســت 
کــه در نــوع چینــى ســطوح خارجــى آن بــا لعــاب قهــوه اى رنگــى پوشــیده مــى شــود. هم چنیــن هــادى فلــزى به کار 

رفته در داخل بوشینگ از جنس برنج یا مس انتخاب مى شود.
تنظیم فاصله ى بین شاخک ها با یکدیگر و با بدنه ى جرقه گیر با توجه بـه ارتفـاع نصب اعـالم  شده توسط مشترى، 
در شرکت سـازنده انجــام مـى پذیرد. همچنیـن بـراى اطــالع از فـواصل جـرقــه گیرهـا مـى توان بـه جدول 

شماره2 مراجعه نمود.
بوشینگ ها معموالً روى درپوش فوقانى و در برخى موارد روى دیواره ى جانبى ترانسفورماتور نصب مى شوند.
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شکل  2-10 بوشینگ فشارضعیفشکل   2- 9 بوشینگ فشار قوى 



شکل 2 - 12 ترمومتر روغن

(Oil Thermometer) 2-7-3 ترمومتر روغن
ترمومتر روغن داراى عقربه اى است که میزان دماى روغن زیر درپوش ترانسفورماتور را نشـان مى دهد. این تجهیز داراى 
دو کنتاکت است که با توجه بـه دمـاى درخواستـى براى آالرم و تریپ (قطع) ترانسفورمـاتـور مـى تـواند تنظیم شود. در 
ترانسفورمـاتورهـاى استاندارد تولید آریا تـرانسفو این تجهیز براى توان هاى 630 کیلو ولت آمپر و بـاالتر وجود دارد و 

براى توان هاى پایین تر نیز در صورت درخواست مى تواند نصب گردد.

(wheel) 2-7-4 چرخ
بــر مبنــاى ســفارش مشــترى در هــر توانــى از ترانســفورماتور چــرخ قابــل نصــب مــى باشــد ولــى در 

ترانسفورماتورهاى استاندارد از توان 400 کیلو ولت آمپر و باالتر به طور پیش فرض نصب مى گردد.

در صورت افزایش ارتفاع نصب از 1000متر،  به ازاى هر صد متر مى باید یک درصد به فواصل جدول 2 افزوده شود.
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Um[kV]

12

24

36

A[mm]

_>25

_>25

_>25

B[mm]

85

155

220

جدول 2  فاصله ى شاخک هاى جرقه گیر

شکل  2- 11 شاخک هاى جرقه گیر

شکل  2- 13 چرخ ترانسفورماتور



راهنماى نصب و بهره بردارى ترانسفورماتورهاى توزیع روغنى 

(Buchholz Relay) 2-7-6 رله ى بوخهلتس
این تجهیز به  طور اســتاندارد براى ترانســفورماتورهاى 1000 کیلو ولت آمپر و باالتر نصب شــده و در صورت درخواســت 
مشــترى بــراى توان هــاى پاییــن تــر نیــز قابــل نصــب مــى باشــد. الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه نــوع کاربــرد، این 

تجهیز فقط براى ترانسفورماتورهاى داراى منبع انبساط روغن قابل استفاده  است.
گازهــاى حاصــل از عیــوب مختلــف بــه وجــود آمــده در ترانســفورماتور از طریــق لوله کشــى هــاى موجود بــه باالترین 
نقطــه ى روغــن کــه منبــع انبســاط اســت صعــود مى کننــد. رلــه ى بوخهلتــس در مســیر عبــور گاز بــه منبع انبســاط 
قرار داده مى شــود و اگر میزان گاز از حد مشخصـــى بیشتـــر شــود، سیگنـال هـــاى آالرم و تریپ (قطع) فعال شــده 

و بهره بردار مى تواند اقدام به تشخیص و رفع عیب نماید.
همچنیــن حرکــت ســریع روغــن از مخــزن ترانســفورماتور بــه ســمت منبــع انبســاط باعــث فعــال شــدن ســیگنال 

تریپ (قطع) مى گردد.

(Dehydrating Breather) 2-7-5 رطوبت گیر
در تمامــى ترانســفورماتورهاى کنســرواتورى تولیــدى (ARCONS) رطوبت گیر نصب مى شــود. در ترانســفورماتورهاى 
اســتاندارد تــا تــوان 630 کیلــو ولــت آمپــر از مخــزن نیــم کیلوگرمــى و در توان هــاى باالتــر از مخــزن یــک کیلوگرمى 

استفاده مى شود.
درون مخــزن را بــا اســتفاده از یــک مــاده جــاذب رطوبــت ماننــد دانــه هــاى ســیلیکا ژل پــر مــى کننــد کــه در صورت 
تغییــر رنــگ بــا گــذر زمــان و جــذب رطوبــت بایــد نســبت بــه تعویــض محتــوى درون ظــرف اقــدام نمــود. شــرکت 
آریــا ترانســفو بــه دلیــل رعایــت مســایل زیســت محیطى و ایمنـــى از ســیلیکا ژل هــــاى نــارنجـــى رنگ استفـــاده
 مــى نمایــد. ایــن دانــه هــا پــس از جــذب رطوبــت مطابــق شــکل به ســبز تغییر رنــگ مــى یابند. به شــکل واقــع در 

داخل پشت جلد رجوع شود.
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شکل    2- 14 رله ى بوخهلتس



( Vertical Protection Relay) 2-7-7 رله ى محافظ هرمتیک
در ترانســفورماتورهاى هرمتیــک (ARSEAL) از رلــه ى محافــظ هرمتیــک اســتفاده مــى شــود. در ایــن رلــه در صورت 

تجمیع گــاز نــاشى از عیوب مختلف سیگـنـال هـاى آالرم و تـریـپ ( قطع ) فعال مى گردد.
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(Oil Level Indicator) 2-7-8 روغن نما
در تـرانسفـورمـاتورهـــاى توزیــع بــراى اطــالع از میــزان ســطح روغــن ترانسفورمـاتـــور، از نشــان گر ســطح روغــن یا 

روغن نما استفاده مى شودکه به شرح ذیل مى باشد:
(Magnetic Oil Level Indicator) روغن نماى عقربه اى     

این نوع روغن نما روى دیواره ى منبع انبســاط روغن در ترانســفورماتورهاى ARCONS نصب شــده و میزان سطح روغن 
موجــود را بــا اســتفاده از شــناور مشــخص مــى نمایــد. الزم بــه ذکــر اســت ســطح روغــن بایــد طــورى تنظیــم شــود 

که در محیط با دماى 20 درجه سانتى گراد عالمت روى20 + قرار گیرد.

شکل  2- 15 رله ى محافظ هرمتیک

شکل  2- 16 روغن نماى عقربه اى



راهنماى نصب و بهره بردارى ترانسفورماتورهاى توزیع روغنى 

(Multi-Function Relay) 2-7-10 رله ى چند کاره
در صــورت درخواســت مشــترى در ترانســفورماتورهاى هرمتیــک از رلــه ى چنــدکاره اســتفاده مــى شــود. ایــن تجهیز 
ــده در  ــاد  ش ــاى ایج ــع آورى گازه ــف جم ــوده و وظای ــع ب ــفورماتورهاى توزی ــزات ترانس ــن تجهی ــى از کامل تری یک
ترانســفورماتور، کنتــرل ســطح روغــن، کنتــرل فشــار تانــک ترانســفورماتور و اندازه گیــرى دمــاى روغن ترانســفورماتور 

را بر عهده دارد.

 (Pressure Relief Device) 2-7-9  فشارشکن مخزن
فشارشــکن مخــزن بــراى جلوگیــرى از انفجــار و یــا تغییر شــکل مخــزن در مواقعى کــه فشــار درون ترانســفورماتور از 
حــد مجــاز تجــاوز کنــد بــه کار مــى رود. فشارشــکن بــه گونــه اى ســاخته شــده اســت کــه بــا ایجــاد مســیرى بــراى 

تخلیه ى روغن، اجازه نمى دهد فشار مخزن از حد تعیین شده باالتر رود.
ــر روى  ــل نصــب ب ــرد، قاب ــه کارب ــت دار و ســاده وجــود داشــته و بســته ب ــه دوصــورت کنتاک ــا ب فشارشــکن ه

ترانسفورماتور مى باشند. 

(Sight Glass) روغن نماى چشمى   
با توجه به اینکه ترانســفورماتورهاى هرمتیک (ARSEAL) داراى منبع انبســاط روغن نیستند، براى کنترل سطح 
روغن و همچنین شارژ روغن از لوله ى  هرمتیک استفـاده مى شـود. روغـن نمـاى چـشـمـى بـر روى لوله ى هرمتیک 

طورى نصب مى گردد که سطح روغن داخل آن قابل مشاهده باشد.
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شکل  2- 17 فشارشکن کنتاکت دار

شکل  2- 18 رله ى چندکاره



(Name Plate) 2-8  پالك مشخصات
پـالك مشخصـات تـرانسفـورمــاتــورهـاى تــوزیـع تــولید آریــا تـرانسفـو اطـالعــات مــورد نیـاز مشتـرى که در 
IEC 60076-1 آورده شــده اســت را نشــان مــى دهــد. در ادامــه کلیــه ى اطالعــات منــدرج در پــالك مشــخصات 
ــکل2 -19پالك  ــت. در ش ــده اس ــم آورده ش ــر آیت ــراى ه ــرى ب ــات مختص ــراه توضیح ــه هم ــفورماتور ب ترانس

مشخصات ترانسفورماتور توزیع شرکت آریا ترانسفو مشاهده مى شود. 
توان نامى ترانسفورماتور برحسب کیلو ولت آمپر  -1

ولتاژ نامى سمت فشارقوى و فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب ولت  -2
جریان نامى خط فشارقوى و فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب آمپر  -3

امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتور برحسب درصد  -4
جریان اتصال کوتاه سمت فشارقوى و فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب کیلوآمپر  -5

زمان تحمل اتصال کوتاه ترانسفورماتور برحسب ثانیه  -6
گروه بردارى ترانسفورماتور   -7

ارتفاع محل نصب از سطح دریا برحسب متر  -8
حداکثر جهش حرارتى روغن و سیم پیچ نسبت به دماى محیط برحسب سانتى گراد  -9

فرکانس کارى ترانسفورماتور برحسب هرتز  -10
کالس حرارتى عایقى ترانسفورماتور(ترانسفورماتورهاى روغنى ساخت این شرکت از نوع کالس A مى باشند)  -11

( ... , ONAN , ONAF) نوع خنک کنندگى ترانسفورماتور  -12
نوع مایع دى الکتریک به کار رفته در ترانسفورماتور  -13

وزن مایع دى الکتریک ترانسفورماتور برحسب کیلوگرم  -14
وزن کل ترانسفورماتور برحسب کیلوگرم  -15

حداکثر ولتاژ سیستم سمت فشارقوى ترانسفورماتور بر حسب کیلو ولت  -16
حداکثر ولتاژ سیستم سمت فشارضعیف ترانسفورماتور بر حسب کیلو ولت  -17

ولتاژ ضربه ى سمت فشارقوى ترانسفورماتور برحسب کیلو ولت  -18
ولتاژ ضربه ى سمت فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب کیلو ولت  -19

ولتاژ تست یک دقیقه استقامت عایقى در سمت فشارقوى برحسب کیلو ولت  -20
ولتاژ تست یک دقیقه استقامت عایقى در سمت فشار ضعیف برحسب کیلو ولت  -21

استاندارد طراحى ترانسفورماتور که در ترانسفورماتورهاى استاندارد این شرکت IEC 60076 مى باشد.  -22
نوع کارکرد ترانسفورماتور   -23
سال ساخت ترانسفورماتور  -24

شماره سریال ترانسفورماتور  -25
( ..., B-A' , A-B ' ) نوع گارانتى تلفات ترانسفورماتور  -26

ولتاژ سمت فشار قوى ترانسفورماتور در تپ باال بر حسب ولت  -27
ولتاژ سمت فشار قوى ترانسفورماتور در تپ نامى بر حسب ولت  -28
ولتاژ سمت فشار قوى ترانسفورماتور در تپ پایین بر حسب ولت  -29

شماتیک گروه بردارى و اتصاالت ترانسفورماتور   -30
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شکل   2-19 پالك مشخصات ترانسفورماتور
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

22

23

24

25

26

30

27 28 29

16
18
20

17
19
21

1                2               3

3            2                4             1

1

2

3

4

TAPPING SEQUENCE

Note: De-energize transformer before changing the tap.

Tap changer
 1W         1V        1U

 1W

 1V

 1U

 2U
 2W

 2N
 2V

 2W     2V    2U    2N

Rated Power (KVA)

Rated Vol. HV/LV(V)

Rated Current HV/LV(A)

Short-Circuit Impedance (٪)

Short-Circuit Currents (KA)

Max. Short Circuit Dur.(S)

Vector Group

Installation Altitude (m)

Top oil / Winding
temperature rise. (oC)

Frequency (Hz)

Insulation Class

Type of Cooling

Type of Insulating Liquid

Insulating Liquid Mass(kg)

Total Mass(kg)

Insulation level (kV) 

Standard

Duty

Year of Manufacture

Serial No.

Losses Combination

HV         LV
Um
LI
AC

3- PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMER

Made in
Semnan / Iran



2-9 مشخصات فنى و ابعادى ترانسفورماتورهاى          20/0.4
محصــوالت نرمــال آریا ترانســفو  بــراى بازارهاى داخلى ترانســفورماتورهاى توزیع کم تلفات 'A-B بر اســاس اســتاندارد 
اروپایــى CENELEC HD 428.1 مــى باشــند. بــا ایــن حال ســایر ترکیبات تلفات نیز بر اســاس درخواســت مشــترى 

مى تواند طراحى و تولید شود. 
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 ARCONS طرح نمونه کلى یک مدل -  ARSEAL شکل 2 - 20 طرح نمونه کلى یک مدل

مشخصات ترانسفورماتورهاى کم تلفات براى بازارهاى داخلى :

استانداردها:
 :HV/LV ولتاژ
فرکانس نامى:
دماى محیط: 

ارتفاع باالتر از سطح دریا: 
بیشترین ولتاژ مجاز: 
ولتاژ تست صاعقه: 

ولتاژ تست فرکانس نامى:
نحوه خنک شوندگى:

پوشش نهایى:

IEC 60076, CENELEC HD 428.1 

20/0.4 kV

50 Hz

45 oC

1000 m

24 kV

125 kV

50 kV

ONAN

RAL 7032  

Typical outline of ARCONSTM model Typical outline of ARSEALTM model

 kV
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نکته 1 : ترانسفورماتورهاى با ظرفیت 630 تا 2000 کیلو ولت آمپر مجهز به ترمومتر روغن مى شوند. 
نکته 2 : ترانسفورماتورهاى با ظرفیت 400 تا 2000 کیلو ولت آمپر مجهز به چرخ مى شوند و در ظرفیت پایین تر در صورت درخواست 

مشترى چرخ اضافه خواهد شد. 
نکته 3: در مدل هاى ARCONS  تا توان 250 کیلو ولت آمپر کنسرواتور در امتداد طولى و باالى ترمینال هاى فشار ضعیف قرار 

مى گیرد. 
نکته 4 : ترانسفورماتورهاى ARCONS با ظرفیت 1000 تا 2000 کیلو ولت آمپر مجهز به رله ى بوخهلتس مى شوند. 

نکته 5 : ترانسفورماتورهاى ARSEAL با ظرفیت 1000 تا 2000 کیلو ولت آمپر مجهز به رله ى محافظ هرمتیک مى شوند. 
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1070

1320
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1390

1395

1500

1560

1530

1505

1575

1765

1815

1860

1870

2095

2140

2100

2295

690

740

690

725

725

760

815

735

850

875

895

925

945

1030

1145

1180

1285

730

720

690

700

730

740

765

775

880

880

930

980

1180

1100

1285

1320

1325

770

885

955

1010

970

1050

1230

1320

1640

1635

1685

1765

1940

2005

2130

2240

2245

110

145

200

260

310

375

445

530

625

750

875

940

1150

1400

1730

2200

2650

25

50

75

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

700

1100

1425

1750

2000

2350

2760

3250

3850

4600

5450

6750

8500

10500

13200

17000

21200

450

560

655

790

845

1005

1265

1310

1455

1650

1920

2150

2650

2940

3305

3975

4780

350

530

605

745

770

930

1230

1250

1430

1605

1890

2155

2710

2945

3540

4155

4845

840

875

900

985

975

1030

1190

1255

1305

1340

1375

1435

1790

1815

1850

2100

2165

1220

1220

1250

1250

1330

1365

1340

1330

1340

1525

1575

1620

1620

1830

1880

1905

2105
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3 - نصب، بهره بردارى و نگهدارى

3-1 مالحظات ایمنى
ــدارى  ــرات و نگه ــدازى، تعمی ــرى، حمــل، نصــب، راه ان ــگام بارگی ــد هن ــن دســتورالعمل بای ــى ای مالحظــات ایمن

ترانسفورماتورها رعایت گردد و کلیه ى این اعمال مى بایست توسط افراد ذیصالح انجام پذیرد.
هیــچ گاه روى ترانســفورماتور و ســایر تجهیــزات الکتریکــى نصــب شــده بــه تنهایــى کار نکنیــد. الزم اســت حداقل 

دو نفر حضور داشته باشند.
هیچ گاه ترانسفورماتور را بدون استفاده از تجهیزات الزم و مالحظات ایمنى، حرکت نداده و بلند نکنید.

هیچ گاه اتصاالتى را که مطابق پالك مشخصات نیستند، اعمال نکنید.
هرگز فشار مکانیکى غیرعادى به ترمینال هاى ترانسفورماتور وارد نکنید.

هیــچ گاه بــدون برقــرارى اتصــال مناســب زمیــن ترانســفورماتور، آن را بــرق دار نکرده یــا عملیات تعمیــر و نگهدارى 
انجام ندهید.

هرگز موقعیت کلید تنظیم ولتاژ را وقتى که ترانسفورماتور برق دار است تغییر ندهید. بازکردن درپوش هـا و 
دریچه هـا هم در حالت برق دار بودن ترانسفورماتور غیر مجاز است.

بازرســى هــاى نهایــى ذیــل را قبــل از بــرق دار کــردن ترانســفورماتور انجــام داده و از صحــت انجــام آن هــا اطمینان 
حاصل نمائید:

تمامى اتصاالت خارجى به درستى انجام شده باشند.
تمامى اتصاالت محکم و مطمئن باشند.

تمامى مدارهاى تجهیزات حفاظتى به درستى عمل نمایند.
موقعیت کلید تنظیم ولتاژ به درستى قرار داده شده باشد.

اتصاالت نوترال و زمین به درستى انجام شده باشد.
فواصل عایقى هوایى بین قسمت هاى برق دار و همچنین با قسمت هاى زمین شده رعایت شده باشد.

به منظور اطمینان از اتصال سیم پیچ ها به زمین، انجام تست مگر پیشنهاد مى گردد.
هیچ کدام از ابزارها داخل و یا روى هسته، سیم پیچ ها و بدنه ى ترانسفورماتور جا نمانده باشند.

3-2  نصب ترانسفورماتور
3-2-1 حمل

تـرانسفورمـاتورهـــاى تـوزیـــع روغنى تولید شرکت آریــــا تـرانسفـو بـــه صورت پـر شده بــا روغـــن تحـویـل داده     
مــى شــوند. ایــن روش کیفیــت عایــق ترانســفورماتور را بــا جلوگیــرى از ورود ذرات محیــط بــه داخــل ترانســفورماتور 

حفظ مى کند. 
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هنگام حمل باید موارد ذیل در نظر گرفته شود:
ــان  ــد در زم ــن موضــوع بای ــى بیشــتر از 15 درجــه، ای ــا زوایای ــه کــج شــدن ترانســفورماتور ب ــاز ب درصــورت نی

قرارداد به سازنده اعالم شود.
از آسیب دیدن بوشینگ ها، دیواره هاى کنگره اى، رادیاتورها و سایر تجهیزات جلوگیرى شود.

براى ترانسفورماتورهاى بزرگ بهتر است حمل و نقل در راستاى طولى ترانسفورماتور انجام گیرد.
ــور  ــن منظ ــردد. بدی ــى گ ــتفاده م ــده) اس ــده ش ــوار بری ــى (ال ــات چوب ــفورماتورها از قطع ــل ترانس ــراى حم ب
ترانســفورماتورها بایــد بــا ایــن قطعــات در کــف وســیله نقلیــه ثابــت شــده و توســط ســیم هــاى بکســل مناســب 

مهار شود. 
سرعت وسیله نقلیه حمل ترانسفورماتور باید متناسب با وضعیت راه ها باشد.

3-2-2 جابجایى
براى بلند کردن ترانسفورماتورها تنها باید تجهیزات مناسب و مورد تأیید استفاده شود. 

همچنیــن در صــورت وجــود جعبــه کابــل روى درپــوش ترانســفورماتور، بایــد دقــت الزم بــراى جابجایى و بلنــد کردن 
ترانسفورماتور انجام شود.

ترانســفورماتور بایــد همیشــه در حالــت قائــم بلنــد شــود مگــر در شــرایط خــاص کــه اطالعــات تکمیلى براى شــرایط 
حمــل متفــاوت ارائــه مــى شــود. زمانــى کــه ترانســفورماتور را نمــى تــوان بــا جرثقیــل بلنــد نمود، بســته به ســطحى 
کــه جابجایــى بــر روى آن انجــام مــى شــود و ســازگارى آن بــا نحــوه ى طراحــى کــف ترانســفورماتور، مــى تــوان آن را 
روى ســطح کشــید و یــا از چــرخ بــراى جابجایــى استفـــاده نمــود. ترانسفورمـــاتور بـــاید بــه دقــت حمــل شــود بــه     
گونــه اى کــه از واژگونــى احتمالــى آن جلوگیــرى شــود. حمــل بــا لیفت تــراك توصیــه نمــى شــود. اســتفاده از لیفــت

 تراك فقط در صورت وجود پالت چوبى مجاز است.
قـالب هــاى حمـل بــر روى تـرانسفـورمــاتور بــه گـونــه اى طـراحـى شـده انـد کـه نبـاید بــا زاویــه اى بیش از 
30 درجــه نســبت بــه عمــود بلنــد شــود (در نتیجــه زاویــه ى بیــن کابــل هــا یــا تســمه هــا مطابــق شــکل 3-1 نبایــد 
بیــش از 60 درجــه شــود)؛ در شــرایط خــاص بایــد از میلــه هــاى زیرســرى اســتفاده نمــود تا شــرایطى ایجاد شــود که 
نیروهــا بــه صــورت قائــم بــر روى قــالب هــا اعمــال شــود. ترتیــب قــرار گیــرى کابــل هــا بایــد بــه صورتــى انتخــاب 

شود که برخوردى با بوشینگ ها و تجهیزات نصب شده بر روى درپوش نداشته باشند.

17

همچنیــن تمامــى متعلقــات و تجهیــزات در صــورت وجــود، بــه صــورت نصــب شــده تحویــل داده مــى شــوند و فقط 
قطعــات بــزرگ ماننــد رادیاتورهــا ممکــن اســت بــه دلیــل مالحظــات حمــل، جــدا از بدنــه ى ترانســفورماتور ارســال 

شوند.



شکل  3- 1. بلند کردن ترانسفورماتور
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در هنــگام بلنــد کــردن ترانســفورماتور بایــد از تمــام قــالب هــاى تعبیــه شــده اســتفاده نمــود. بــراى بلنــد کــردن و یا 
کشــیدن ترانســفورماتور نبایــد از رادیاتورهــا، پــره هــاى خنــک کارى، منبــع انبســاط، بوشــینگ ها و دیگــر تجهیزات 

نصب شده بر روى ترانسفورماتور استفاده کرد.
براى کشیدن ترانسفورماتور باید از سوراخ هاى تعبیه شده بر روى شاسى ( مطابق شکل  3-2) استفاده نمود. 

قالب هاى تعبیه شده بر روى درپوش براى این منظور طراحى نشده اند. 

شکل 3- 2 سوراخ هاى تعبیه شده بر روى شاسى

شکل 3- 1 بلند کردن ترانسفورماتور

3-2-3 تحویل در محل
ترانسفورماتورهاى تولیدى شرکت آریا ترانسفو، تحت تمامى تست هاى مشخص شده در استاندارد و همچنین تست هـاى 
مـورد نیـاز مشتـرى در محـل کـارخـانه قـرار مـى گیرند و نیز تمـامى بـازرسى هـاى مـورد نیـاز قبـل از حمـل بر روى     
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 آن هــا انجــام مــى شــود. بــا ایــن حــال توصیــه مــى گــردد هنــگام رســیدن ترانســفورماتور در محــل، بازرســى هــاى 
ذیل انجام پذیرد.

آیا موقعیت ترانسفورماتورها روى وسیله نقلیه ایمن و محکم است یا خیر
مقایسه ى لیست بسته بندى با کاالى دریافتى

مشاهده ى سطح روغن و بررسى نشتى هاى احتمالى
آسیب هاى خارجى مانند شکستگى بوشینگ ها و تغییر شکل بدنه

در صــورت هــر گونــه عیــب و عــدم انطبــاق احتمالــى بــا قســمت خدمات پــس از فــروش آریا ترانســفو تمــاس حاصل 
فرمایید .

3-2-4 انبارش
در صورت نیاز به انبارش ترانسفورماتورها قبل از برق دار کردن، توصیه هاى ذیل باید رعایت شود.

ترانســفورماتورها در محــل خشــک و پاکیــزه و بــدون احتمال آســیب مکانیکى و روى فونداســیون محکــم نگهدارى 
شوند.

بــه منظــور اطمینــان از تنفــس ترانســفورماتور بــا هــواى خشــک، منبــع انبســاط و رطوبت گیــر ترانســفورماتور باید 
بازدیــد شــود و در صــورت انبــارش طوالنــى مــدت، پیشــنهاد مــى گــردد تســت هــاى الزم روى نمونــه روغــن 

ترانسفورماتور از لحاظ میزان رطوبت و ولتاژ شکست انجام گیرد.
قبــل از بــرق دار کــردن، تســت مقــاوت عایقــى ( مگــر) بیــن ســیم پیــچ هــاى مختلــف و همچنیــن ســیم پیــچ ها 

و زمین انجام شود.
قطعه مسدود کننده رطوبت گیر غیر از زمان حمل و نقل مى بایست برداشته شود.

3-2-5 نصب در محل
ترانســفورماتورهاى توزیــع روغنــى تولیــد شــرکت آریــا ترانســفو عمومــاً در کارخانــه بــه طــور کامــل مونتــاژ و تســت 
ــا  ــمت ه ــى از قس ــوارد بعض ــى م ــا در برخ ــتند. ام ــردارى هس ــره ب ــاده ى به ــل آم ــگام تحوی ــد و در هن ــده ان ش
ــدداً روى  ــل مج ــد در مح ــى) بای ــزات حفاظت ــى تجهی ــا و برخ ــد رادیاتوره ــوند (مانن ــى ش ــل م ــدا حم ــه ج ک

ترانسفورماتور نصب شوند که این کار باید توسط افراد متخصص انجام شود.
بــراى تعییــن محــل نصــب ترانســفورماتورها بایــد بــه مــواردى ماننــد دسترســى، ایمنــى، تهویــه و راحتــى بازرســى 
توجــه نمــود. همچنیــن در خصــوص ترانســفورماتورهایى کــه در پســت هــاى زمینــى نصــب مــى شــوند بایــد دقــت 

شود که فونداسیون محل قرارگیرى ترانسفورماتور مناسب باشد.
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شکل3  -3 وضعیت ظاهرى و محل قرار گرفتن دریچه هاى هوا و ترانسفورماتور

      اتاقک ترانسفورماتور
بــراى ترانســفورماتورهایى کــه در اتاقــک نصــب مــى شــوند بایــد تهویــه ى مناســب در نظــر گرفتــه شــود. بــه عنوان 
ــب  ــر مکع ــات 4 مت ــووات تلف ــر کیل ــه ازاى ه ــوان ب ــى ت ــارى، م ــه ى اجب ــتفاده از تهوی ــورت اس ــا در ص راهنم

در دقیقه تهویه در نظر گرفت. 
همچنیــن در صــورت عــدم اســتفاده از تهویــه ى اجبــارى، ورودى هــوا بایــد از کــف اتاقــک و خروجــى هــوا از بــاالى 
ــع %10  ــطح مقط ــل س ــد داراى حداق ــوا بای ــى ه ــت خروج ــر اس ــه ذک ــردد. الزم ب ــام گ ــقف انج ــا س ــوار و ی دی
بیشــتر از داکــت ورودى هــوا باشــد کــه در ایــن صــورت بــراى محاســبه ســطح مــورد نیــاز داکــت هــواى ورودى و 
ــه ى  ــوان از رابط ــى ت ــراد ) م ــانتى گ ــه س ــالیانه 20 درج ــط س ــى (متوس ــال محیط ــرایط نرم ــراى ش ــى ب خروج

تقریبى زیر استفاده کرد.
 S = 0. 2 ×  __           →            S'=1. 1× S

که در رابطه ى فوق،
P                       KW مجموع تلفات بار و بى بارى ترانسفورماتور در دماى 75 درجه و بر حسب

                  S                                                              m2 سطح مقطع ورودى هواى مورد نیاز بر حسب
  S '                                                            m2 سطح مقطع خروجى هواى مورد نیاز بر حسب
H          m اختالف ارتفاع مرکز به مرکز دو شکاف تهویه ى ورودى و خروجى هوا بر حسب

همچنیــن بــراى خنــک کارى مناســب ترانســفورماتورها الزم اســت فاصلــه ى هــر ترانســفورماتور از دیــواره کمتــر از 
30 سانتى متر و از ترانسفورماتورهاى دیگر کمتر از 60 سانتى متر و از سقف کمتر از 100 سانتى متر نباشد.

براى ترانسفورماتورهاى زمینى باید چاله اى براى جمع آورى و تخلیه ى روغن تعبیه گردد. 
بــا توجــه بــه اینکــه ترانســفورماتورهاى توزیــع روغنــى مخصوص نصــب زمینــى، داراى چــرخ با قابلیــت تغییر جهت 
ــاى  ــرخ ه ــردد و چ ــه گ ــبى تعبی ــل مناس ــد ری ــا بای ــح آنه ــراى نصــب صحی ــتاندارد هســتند، ب ــه اس ــا فاصل و ب
ــا پیــچ و مهــره مناســب روى ریــل هــا ثابــت شــوند به طورى کــه نیروهــاى مکانیکــى حاصــل از  ترانســفورماتور ب

اتصال کوتاه احتمالى و یا زلزله باعث حرکت ترانسفورماتورها نشوند.

P

√H
ــــــ

دریچه خروج هوا

دریچه ورود هوا
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    نصب رادیاتورها (در صورت وجود)
بــه هنــگام حمــل ترانســفورماتور، رادیاتورهــا از بدنــه جــدا شــده و بــه صــورت کامــالً بســته بنــدى شــده و بــا درپوش 
ــوند، در  ــى ش ــچ م ــا پی ــوش و ی ــى ج ــک اصل ــر روى تان ــه ب ــیرهایى ک ــوند. ش ــى ش ــال م ــده ارس ــپ ش پلم

حالت بسته ى خود قرار مى گیرند و با درپوش پلمپ مى شوند. 
بــه هنــگام دریافــت رادیاتورهــا و پــس از خــارج کــردن آن هــا از جعبــه، آن هــا را بازرســى کنیــد تــا بــه هنــگام حمــل 

صدمه ى مکانیکى ندیده باشند. 
پلمپ هــا را بــاز نمــوده و از تمیــزى و عــدم وجــود رطوبــت در آن اطمینــان حاصــل کنیــد. زمانــى کــه رطوبــت و یــا 
ــو  ــت  و  ش ــانتى گراد شس ــه ى س ــاى 60 درج ــا دم ــن ب ــا روغ ــد آن را ب ــد، بای ــده ش ــور دی ــى در رادیات ناخالص

داده و پس از شست و شو در کاور قرار داد تا مانع نفوذ رطوبت به رادیاتور گردد.

شکل 3- 4  رادیاتور

براى نصب رادیاتور گام هاى زیر الزامى است:
بــا اســتفاده از نگهدارنــده هــا، رادیاتــور را بلنــد کــرده و از برخــورد آن هــا بــا دیگــر رادیاتورهــا و تجهیــزات جــداً 

جلوگیرى نمایید.
پلمپ ها و کاورها را از روى رادیاتور بردارید.

داخل رادیاتور را به صورت چشمى بازبینى کنید.
سطح فلنج رادیاتور را تمیز کنید.

پلمپ ها و کاورها را از روى شیر بردارید.
فلنج شیرهاى رادیاتور را تمیز کرده و یا در صورت امکان رنگ آمیزى کنید.

شــیارهاى مربــوط بــه رینــگ آب بنــدى عایقــى را تمیز کنیــد. مقدارى چســب مخصوص در شــیار ریخته و واشــر 
مخصوص را قرار دهید.

رادیاتور را با جرثقیل بلند کنید.
رادیاتور را بچرخانید تا تمامى روغن اضافه ى موجود در آن خارج گردد.
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      نصب چرخ ها
ابتدا ترانسفورماتور را به وسیله ى جرثقیل و از طریق قالب هاى جابجایى بلند کنید.

پــس از بررســى محــل ســوراخ هــا بــر روى شاســى ترانســفورماتور، چــرخ هــا را به صــورت صحیح مطابق شــکل 
3 - 5 در زیــر ترانســفورماتور قــرار داده و اتصــاالت پیــچ و مهــره را مطابــق شــکل محکــم کنیــد. الزم بــه ذکــر 

است محور چرخ ها باید با محور مرکزى ترانسفورماتور در حالت موازى باشد.
در انتها ترانسفورماتور را پایین آورده و بر روى ریل قرار  دهید. 

رادیاتور را در راستاى شیرهاى رادیاتور قرار دهید.
جفت پیچ ها را به صورت ضربدرى محکم کنید تا تحت یک کشش ثابت قرار گیرند.

اتصــاالت را طــورى محکــم کنیــد کــه ســاختارى یکپارچــه از فلنــج و شــیر بــه وجــود آیــد. بــه هنــگام نصــب، 
نبایــد بدنــه ى اصلــى رادیاتــور تحــت هیچ گونــه تنــش مکانیکــى قرارگیــرد زیــرا ایــن تنــش هــا 

به هنگام ارتعاش، موجبات بروز ترك و در نهایت شکست را به وجود مى آورند. 
شــیر پروانــه اى پایینــى رادیاتــور نصــب  شــده را به آرامــى بــاز کنیــد. روغــن از پاییــن وارد رادیاتــور مــى شــود و هــوا 
از شــیر تخلیــه هــواى فوقانــى خــارج مــى گــردد. در ایــن فرآینــد بایــد ســطح روغــن داخــل مخــزن اصلــى نیز چک 

شود. روغن به نحوى تزریق  شود که روغن، قسمت فعال ( اکتیو پارت) را احاطه  کند. 
پــس از پــر شــدن کامــل رادیاتورهــا شــیر تخلیــه هــوا بایســتى بســته شــده و شــیرهاى پروانــه اى فوقانــى باز شــود. 

همچنین پس از نصب کامل، جهت اطمینان مى بایست مجدداً هواگیرى انجام شود.

شکل 3- 5 چرخ ها
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1. غلتک چرخ
2. بدنه یا غالف چرخ
3. محور اتکاى چرخ

4. پیچ سر شش گوش (براى ترانسفورماتور تا توان                سایز پیچ برابر M16x40 و براى ترانسفورماتور 
با توان                  به باال، سایز پیچ برابر M16x45 مى باشد.)

M16 5. مهره شش گوش معمولى
6. واشر فنرى
7. واشر تخت

1000 KVA 

800 KVA 



راهنماى نصب و بهره بردارى ترانسفورماتورهاى توزیع روغنى 

بازرسى الزم پس از نصب چرخ:
تمامى پیچ ها و مهره ها از نظر اتصال بررسى شوند و از محکم بودن آن ها اطمینان حاصل شود.

از چرخیــدن و حرکــت چــرخ قبــل و بعــد از نصــب اطمینــان حاصــل شــود و از حرکــت دادن چــرخ هــا در حالــى
 که غلِطش کامل ندارد خوددارى شود.

تجهیزات حفاظتى از نظر صحت عملکرد بررسى شود.
ــر  ــر اث ــه آســیب دیدگــى ب ــا از هرگون وضعیــت رنــگ در محــل نصــب چــرخ و ســایر نقــاط بررســى شــود ت

خوردگى در آینده جلوگیرى شود.
ــه ى  ــر، رل ــه ترمومت ــوط ب ــل کشــى هــاى حفاظتــى مرب پــس از نصــب و اســتقرار ترانســفورماتور تمامــى کاب
بوخهلتــس، فشــار شــکن، نشــانگر ســطح روغــن و غیــره بــر روى ترانســفورماتور بــه کلیــد هــاى قطــع و وصــل 

فشار قوى و دژنکتور مربوطه تکمیل شود.

چرخ هاى مورد اســتفاده در ترانســفورماتورهاى تـــوزیع در دو قطر                و                  مى باشــند که طبق جدول 
ذیل مورد استفاده قرار مى گیرند.
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جدول 3 چرخ هاى مورد استفاده در ترانسفورماتورهاى توزیع

8. شاسى کف مخزن 

Φ (mm)

150

150

200

200

 L (mm)

520

670

800

1070

Standard type of transformer

25 - 250 (KVA)

315 - 800 (KVA)

1000 -1600 (KVA)

2000 - 5000 (KVA)

شکل 3- 6  چرخ ها از نمایى دیگر

8

L

150 mm200 mm



     هواگیرى بوشینگ ها
روش تخلیــه ى هــوا در بوشــینگ هــاى فشــار قــوى عمدتــاً بــراى ولتــاژ هــاى 12 تــا 36 کیلــو ولــت انجام مــى گیرد. 
در مــواردى نیــز بــا اســتفاده از پیــچ هواگیــرى در بوشــینگ هــاى فشــار ضعیــف بــا ارتفــاع بلندتــر نســبت بــه 

بوشینگ هاى فشار قوى هواگیرى انجام مى شود. 
مطابق شکل 3-8 هواگیرى به شرح زیرمى باشد:

مهــره (a) را تــا انــدازه اى بــاز کــرده میلــه اتصــال (e) را کمى بــه داخل مقره (d) فشــار مى دهیم تا هــواى موجود بین 
میلــه اتصــال (e) و مقــره (d) از کنــار واشــر (c) خــارج شــود . بــا ایــن عمــل مقــدارى روغــن بیــرون مى ریزد کــه باید 
ــت  ــد دق ــم. بای ــى کنی ــم م ــود محک ــاى خ ــاره در ج ــره (a) را دوب ــپس مه ــود. س ــز نم ــت تمی ــه دق آن را ب
کنیــم کــه شــاخک جرقــه گیــر باالیــى (g) بایــد کمــى خــارج از امتــداد شــاخک پایینــى (f) باشــد تــا از عواقــب 

ناشى از تشکیل ستون یخ در مسیر جرقه زنى جلوگیرى شود.
توجــه شــود کــه پــس از هواگیــرى، ســطح روغــن در داخــل روغــن نمــاى چشــمى افت نکــرده باشــد. در ایــن صورت 
در ترانسفورمـاتورهـاى هرمتیک از محل پر کردن لـوله روغن(Filling Pipe) و در ترانسفورمـاتـورهـاى کنسرواتـورى از 
محــل پــر کـــردن روغــن در کنســرواتور (درپــوش کنسرواتـــور)کسرى روغن بـــا اســتفاده از روغـــن مناســب جبران 

گردد.

شکل 3- 7 محل تعبیه شده بر روى شاسى جهت جابجایى ترانسفورماتور 

24

جهت جابجایى ترانسفورماتورهایى که بر روى چرخ حمل مى شوند محل هایى بر روى شاسى (pulling-lugs) تعبیه 
شده است که در شکل زیر نشان داده شده است.
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3-2-6  اتصال به شبکه
قبــل از اتصــال ترانســفورماتور بــه شــبکه ضــرورى اســت حداقــل فواصــل هوایــى مــورد نیــاز ذکر شــده در اســتاندارد 

IEC 60076-3 مطابق جدول 4 رعایت گردد.

    فواصل عایقى در هوا
جدول 4 فواصل عایقى در هوا

فواصــل ذکــر شــده بــر اســاس IEC 60076-3 بــوده و در صــورت افزایــش ارتفاع نصــب از 1000 متر از ســطح دریا، به 
ازاى هر 100 متر باید 1% به فواصل فوق افزوده شود.

تذکر مهم: 
ــاز کــردن مهــره روى حلقــه ى برنجــى، اتصــال اصلــى نیــز چرخــش داشــته باشــد (بــه  در صورتــى کــه هنــگام ب
خصــوص در بوشــینگ فشــار ضعیــف)، بــه اتصــاالت داخلــى صدمــه وارد خواهــد شــد. بــراى پیش گیــرى از ایــن امــر 
ابتــدا بایــد اتصــاالت خارجــى شــامل کابلشــو، شــینه و... را از بوشــینگ هــا جــدا نموده و ســپس نســبت به بــاز کردن 

مهره ى مورد نظر براى هواگیرى اقدام کرد.

25

شکل  3-8 نماى برش خورده بوشینگ

(kV)  حداکثر ولتاژ سیستم

(kV) تحمل ولتاژ ضربه

(mm) فواصل فاز به فاز و فاز به زمین

36

170

320

17.5

95

160

7.2

60

90

24

125

220

12

75

120

3.6

40

60
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 3-2-7 اتصال زمین
ترانســفورماتور قبــل از بــرق دار شــدن بایــد توســط پیــچ هــاى اتصــال زمیــن تعبیــه شــده روى بدنــه و یــا درپــوش 
ترانســفورماتور توســط ســیم مناســب بــا ســطح مقطــع حداقــل 50 میلیمتــر مربــع زمیــن گــردد. الزم بــه ذکــر 
اســت کــه اتصــال زمیــن ترانســفورماتور تنهــا از طریــق یکــى از پیــچ هــاى ارت موجــود روى مخــزن کــه ســهولت 

بیشترى دارد باید صورت گیرد و اتصال از دو قسمت مجاز نمى باشد.

3-2-8 بازدید هاى الکتریکى قبل از برق دار کردن
بازدید و کنترل عملکرد تجهیزات حفاظتى و سیگنال هاى مربوطه

تنظیم ترمومتر روغن
بــراى تنظیــم ترمومتــر روغــن مقادیــر 90 درجه ســانتى گــراد بــراى آالرم ( هشــدار ) و 105 درجه ســانتى گــراد براى 
ــرداران  ــره ب ــف و به ــازندگان مختل ــات س ــر اســاس تجربی ــر ب ــن مقادی ــردد. ای ــى گ ــپ ( قطــع ) پیشــنهاد م تری

ترانسفورماتور ممکن است اعداد متفاوتى باشند.

تست مقاومت عایقى (مگر)
بــه منظــور اطمینــان از اتصــاالت مختلــف ترانســفورماتور و همچنیــن عایــق بــودن قســمت هــاى مختلــف از قبیــل 
ســیم پیــچ هــا بــه هــم و بــه زمیــن، مــى تــوان از دســتگاه مگــر اســتفاده کــرد و در صــورت مواجــه شــدن بــا عیــب، 
نســبت بــه تشــخیص و رفــع آن اقــدام نمــود. بــراى تســت ســیم پیــچ فشــارضعیف بــه بدنــه از ولتــاژ 

1000 ولت و براى تست سیم پیچ فشارقوى به بدنه از ولتاژ 2500 و یا 5000 ولت استفاده مى گردد.
DC تست مقاومت

بــه منظــور اطمینــان از پیوســتگى ســیم پیچ ها مــى توان میــزان مقاومت DC بیــن ترمینال هــا را اندازه گیــرى نموده 
و بــا مقادیــر مرجــع کــه در برگــه تســت  هــاى کارخانــه اى آورده شــده  اســت مقایســه نمــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
دمــاى اندازه گیــرى در میــزان مقاومــت بدســت آمــده مؤثــر اســت و در هنــگام مقایســه بایــد بــه ایــن امر توجه شــود. 

همچنین اتصاالت مدارتست نیز باید داراى مقاومت کمى باشد تا موجب خطا در جواب تست نگردد.

3-2-9 بازدید هاى مکانیکى
بازدید سطح روغن

بررسى اتصاالت آب بندى
بازدید رطوبت گیر و اتصاالت سیستم تنفس ترانسفورماتور
اطمینان از برداشته شدن قطعه مسدود کننده رطوبت گیر
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3-3  بهره بردارى ترانسفورماتور
3-3-1 عمر ترانسفورماتور

عمر مفید یک ترانسفورماتور را مى توان از دو منظر بررسى نمود: اقتصادى و فنى

      عمر مفید از لحاظ اقتصادى: 
ــرد  ــه کارک ــه ى ادام ــه هزین ــد ک ــى یاب ــان م ــى پای ــادى زمان ــاظ اقتص ــفورماتور از لح ــک ترانس ــد ی ــر مفی عم
ترانســفورماتور موجــود نســبت بــه هزینــه ى ســرمایه گــذارى جدیــد بــراى ترانســفورماتور نو بیشــتر باشــد. در عمل 
ایــن مــورد زمانــى اتفــاق مــى افتــد کــه قیمــت تلفــات ترانســفورماتور قدیمــى بســیار بــاال باشــد. همچنین ریســک 

خروج از مدار و هزینه هاى مربوطه ى یک ترانسفورماتور قدیمى نیز باید در بررسى اقتصادى لحاظ گردد.

       عمر مفید از لحاظ فنى: 
عایــق هــاى جامــد یــک ترانســفورماتور عمومــاً از مــواد طبیعــى و ســلولز تشــکیل شــده انــد. ایــن مــواد در اثــر مرور 

زمان تغییرکرده و شکننده مى شوند و این امر باعث کاهش استقامت مکانیکى و الکتریکى عایق مى گردد.
ایــن فرآینــد تخریبــى کــه توســط دمــا، رطوبــت و اکســیژن اتفــاق مــى افتــد، پیــرى عایــق نامیده مــى شــود. پیرى 
عایــق شــامل چندیــن فرآینــد اکســید شــدن اســت در حالــى کــه ســرعت واکنــش هــاى شــیمیایى بــا افزایــش دما 

به طور چشمگیرى افزایش مى یابد.
استاندارد IEC 60076-7 راهنمایى براى اضافه بارگیرى ترانسفورماتورهاى روغنى ارائه نموده است.
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هنگام برق دار کردن ترانسفورماتور، جریان هجومى با دامنه هاى متفـاوت مى تـوانـد از شبـکه کشیـده شـود کـه این 
جریان باید در هنگام انتخاب فیوزها و تجهیزات حفاظتى مورد توجه قرار گیرد. اندازة جریان هجومى یـک متغیر آمارى 
با گسترة تغییرات زیاد است و به عواملى مانند شار پسماند هستۀ ترانسفورماتور، میزان و فاز ولتاژ شبکه هنگام کلیدزنى 
و میزان امپدانس سیم پیچ تغذیه شونده وابسته است. مقدار جریان هجومى مى تواند در ترانسفورمـاتورهاى کوچک تـا 

22 برابر  و در ترانسفورماتورهاى بزرگ توزیع حدود 8 برابر جریان نامى ترانسفورماتور باشد. 

3-2-10 برق دار کردن
بعــد از کســب اطمینــان از نصب مناســب ترانســفورماتور و اتصال مناســب تجهیــزات ایمنى، مــى توان ترانســفورماتور 

را به شبکه متصل کرده و برق دار نمود.



3-3-4 کارکرد موازى ترانسفورماتورها
براى موازى کردن دو یا چند ترانسفورماتور شرایط ذیل باید برقرار باشند:

گــروه بــردارى ترانســفورماتورها یکســان باشــد. گــروه بــردارى هــر ترانســفورماتور روى پــالك مشــخصات آن قید 
شده است.

فازهاى همسان در فشار ضعیف و فشارقوى باید با هم موازى شوند.
ترانسفورماتورها باید داراى نسبت تبدیل تقریباً برابر باشند.

3-3-2  بارگیرى بیش از ظرفیت ترانسفورماتور
اضافه بارگیرى ترانسفورماتورهاى روغنى تولیدى شرکت آریا ترانسفو مطابق استاندارد IEC 60076-7 مى باشد.

 3-3-3 کاهش ظرفیت ترانسفورماتور در دماى محیط و ارتفاع نصب دلخواه

همچنیــن عمــر یــک ترانســفورماتور کــه معــادل بــا عمر عایــق آن اســت بــا افزایــش 6 درجه ســانتى گراد دمــاى آن 
نسبت به دماى مجاز نصف مى گردد. 

بنابــر ایــن عمــر مفیــد فنــى یــک ترانســفورماتور به طــور اساســى بــه دوره هــاى بارگیــرى، میــزان اضافــه بارگیرى و 
دماى محیط بستگى دارد.
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براى اطالع از میزان کاهش ظرفیت ترانســفورماتورهاى روغنى نرمال شــبکه توزیع در شرایط کارکرد در حداکثر 
دماى محیط و ارتفاع نصب متفاوت با مقادیر طراحى، مى توان از رابطه ى تقریبى ذیل استفاده نمود.

  S2 ={100-1.3 × [ θa2 - θa1+ ( H2 - H1) ]}×  S1

که در رابطه ى فوق،
S1                                                                        KVA توان نامى ترانسفورماتور در شرایط طراحى بر حسب
S2                                                           KVA توان نامى ترانسفورماتور در شرایط محیطى جدید بر حسب
θa1                                                                        oC حداکثر دماى محیط در شرایط طراحى بر حسب
θa2                                                                          oC حداکثر دماى محیط در شرایط جدید بر حسب
H1                                  (زیر 1000 متر، 1000 در نظر گرفته شود ) m ارتفاع نصب شرایط طراحى بر حسب
H2                                      (زیر 1000 متر، 1000 در نظر گرفته شود ) m ارتفاع نصب شرایط جدید بر حسب

400 100
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3-4-2 نگهدارى حین کارکرد
بــراى رعایــت ایمنى اشــخاص، فعالیت هاى نگهــدارى محدودى حیــن کارکرد ترانســفورماتور مى تواند انجام شــود و 

در صورت هرگونه عیب احتمالى، ترانسفورماتور بایستى بى برق شده و مطابق دستور العمل اقدام گردد.

3-4-3 بازرسى و عیب یابى در زمان خاموشى
قبــل از هرگونــه عملیــات تعمیــرات و نگهــدارى، ترانســفورماتورها بایــد از شــبکه جدا شــده و زمین شــوند. در هنگام 
بــاز بــودن قطــع کننــده هــاى شــبکه، بــه منظــور جلوگیــرى از بســته شــدن ناگهانــى آن هــا، بایــد در موقعیــت بــاز 

قفل شوند، همچنین موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:
واشــرهاى بوشــینگ ها: نشــتى روغن معموالً با محکم کردن پیچ ها برطرف مى شــود. در صورتى که واشــرها در 

اثر گرما و گذر زمان خاصیت ارتجاعى خود را از دست داده باشند، بایستى تعویض شوند.

امپدانس اتصال کوتاه (% Uk) ترانسفورماتورها باید با حداکثر روادارى 10% ± برابر باشند.
ظرفیت ترانسفورماتورها نباید از نسبت یک به سه تجاوز کند.

کلید هاى تنظیم ولتاژ باید در موقعیتى قرار گیرند که نسبت هاى تبدیل تا میزان ممکن برابر شوند.
البتــه بــا لحــاظ شــرایطى مى تــوان در صورت عــدم برآورده شــدن برخى از اصــول فوق نیــز ترانســفورماتورها را موازى 

نمود که جزئیات بیشتر در استاندارد IEC 60076-8  موجود و قابل استفاده مى باشد.

3-4  نگهدارى ترانسفورماتور
3-4-1 بازدید حین کارکرد

بــراى بازدیــد حیــن کارکــرد ترانســفورماتور بایــد مــوارد ایمنــى کامــالً رعایــت گــردد. در ایــن مرحلــه مــى تــوان 
بازرسى هاى ذیل را انجام نمود.

ثبت مقادیر حداکثر دماى روغن در صورت وجود ترمومتر روغن
بازرسى سطوح بوشینگ ها از لحاظ آلودگى

بازرسى وضعیت سطوح بدنه ى ترانسفورماتور
بازدید محفظه ى رطوبت گیر: در صورتى که      سیلیکا ژل هاى محفظه تغییر رنگ دهند، باید سیلیکاژل ها تعویض 

گردند. (به بند 2-7-5 مراجعه شود)
بازرسى نشتى احتمالى روغن
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نمونــه گیــرى روغــن بــراى ترانســفورماتورهاى هرمتیــک بــه دلیــل تمــاس نداشــتن بــا هــواى اطــراف و رطوبــت 
محیط ضرورى نیست.

در صــورت نشــتى از واشــرهاى آب بنــدى درپــوش، شــیرآالت و کلیــد تنظیــم ولتــاژ، معمــوال محکــم کــردن 
پیچ ها باعث رفع عیب مى گردد.

هنــگام بــروز نشــتى روغن از محل هاى جوش کارى شــده، معموالً این عیب با اســتفاده از چســب هاى مخصوص 
ایــن کار برطــرف مــى گــردد. در صورت اســتفاده از جوشــکارى، این عمل باید توســط افراد متخصص انجام شــده 

و حداقل      روغن ترانسفورماتور تخلیه گردد. 
پاك  سازى بوشینگ ها از آلودگى

پاك سازى قسمت هاى شیشه اى رله ى بوخهلتس، ترمومترها و روغن نما
تست عملکرد تجهیزات در صورت وجود

حرکت دادن کلید تنظیم ولتاژ در تمامى موقعیت ها و بازگرداندن آن به موقعیت دلخواه
نمونه گیرى روغن ترانسفورماتور از شیر تخلیه ى تعبیه شده براى ترانسفورماتورهاى بزرگ در صورت نیاز

بازدید سیلیکاژل و تعویض آن در صورت نیاز
بازسازى سطوح معیوب بدنه ى ترانسفورماتور

اگر ترانسفورماتور در محیط با آلودگى باال نصب شود، بازرسى هاى دوره اى بیشترى مورد نیاز است.
همچنیــن اگــر حیــن کارکــرد ترانســفورماتور تجهیــزات حفاظتــى دســتور آالرم و یــا تریــپ دادنــد، ســریعاً بایــد 

نسبت به بررسى عیب به وجود آمده اقدام نمود.

3-4-4 روغن ترانسفورماتور
ــه عنــوان منتقــل کننــده حــرارت از قســمت فعــال  ــق الکتریکــى و هــم ب ــه عنــوان عای روغــن ترانســفورماتور ب
ــدون  ــن ب ــه روغ ــى مناســب اســت ک ــا زمان ــه خاصیــت عایقــى روغــن تنه ــه کار مــى رود. البت ترانســفورماتور ب

رطوبت و آلودگى باشد.
تــوازن رطوبــت بیــن روغــن ترانســفورماتور و کاغذهــاى عایقى بــه گونه اى اســت که بیشــتر رطوبــت در کاغذ عایقى 

جمع مى شود.
تســت روغــن ترانســفورماتور معمــوالً بایــد اولیــن بــار 12 مــاه پــس از تزریــق روغــن و پــس از آن به طــور مرتــب هــر 

شش سال یک  بار انجام گیرد.
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3-4-5 بوشینگ  ها و محل اتصاالت
بخــش هــاى ســرامیکى بوشــینگ هاى ترانســفورماتور بایــد در صــورت نیاز هنــگام بى برق شــدن ترانســفورماتورها از 
آلودگــى پــاك شــوند. ایــن امر خصوصــاً بــراى ترانســفورماتورهایى که در محیــط هاى آلــوده نصب مى شــوند اهمیت 

بیشترى پیدا مى کند.
براى تمیزکارى سطوح بوشینگ مى توان از الکل صنعتى و یا بخارشوى استفاده کرد.

وضعیــت هادى هــاى خارجــى و اتصــاالت شــینه هاى بوشــینگ ها نیــز بایــد در فواصل زمانى مناســبى به طــور مرتب 
بررســى گــردد زیــرا کاهــش فشــار اتصــاالت مــى توانــد بــــاعث افزایــش دمــــاى موضعــى شــده و واشرهــــاى 

همجوار را تخریب نماید.

3-4-6 کلید تنظیم ولتاژ 
نســبت تبدیــل ترانســفورماتورهاى توزیــع روغنــى عمومــاً توســط کلیــد تنظیــم ولتــاژ بــى بــرق قابــل تنظیم اســت. 
بــراى تنظیــم بایــد ترانســفورماتور کامــالً بــى بــرق شــود. محــور تنظیــم ولتــاژ بــراى دسترســى عمومــاً روى درپوش 
ترانســفورماتور قــرار گرفتــه اســت و مجهــز بــه تنظیــم کننــده دســتى، نشــانگر موقعیــت و ابــزار قفــل کننده  اســت. 
پــس از تغییــر موقعیــت کلیــد تنظیــم ولتــاژ، قســمت قفل کننــده بایــد در محــل خــود قــرار گیــرد. ایــن امــر باعــث 

اطمینان از قرارگیرى درست موقعیت کنتاکت ها مى شود.
همچنیــن توصیــه مــى شــود در هنگام ســرویس و نگهــدارى چند بار موقعیت کلیــد از کمترین به بیشــترین موقعیت 
تغییــر داده شــود. ایــن موضــوع در مــورد ترانســفورماتورهایى کــه عمومــاً تغییــر تــپ داده نمــى شــوند 

اهمیت بیشترى پیدا مى کند.

3-4-7 واشرهاى آب بندى
در تولیــدات شــرکت آریــا ترانســفو واشــرهاى آب بنــدى درپوش، فلنج ها و واشــرهاى بین بوشــینگ و درپــوش عموماً 

از جنس الستیک کرك مقاوم در برابر روغن مى باشد.
نشــتى روغن در اکثر مواقع مى تواند با محکم کردن پیچ و مهره ها بر طرف شــود. اما در صورتى که خاصیت آب بندى 
ایــن واشــرها بــه دلیــل حــرارت بــاال و یــا زمــان زیــاد از بیــن رفتــه باشــد مــى تــوان نســبت بــه تعویــض آن هــا 

اقدام نمود.
توجــه شــود کــه فشــار زیــاد  هنــگام آب بندى مى توانــد باعث شکســتگى و تخریب پیچ هــا و مهره ها شــود. لذا دقت 

در فشار وارده هنگام آب بندى بسیار اهمیت پیدا مى کند.

3-4-8 حفاظت سطوح بیرونى
پیــش از بازســازى ســطوح تخریــب شــده و رنــگ کــردن مجــدد، ســطوح بایــد از هــر گونــه آلودگــى ماننــد خــاك، 

زنگ زدگى و روغن پاك شوند.
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4-1  تست هاى روتین
این تست ها بر روى تمامى ترانسفورماتورهاى تولیدى در محل کارخانجات آریا ترانسفو انجام مى گردد.

اندازه گیرى مقاومت سیم پیچ ها
اندازه گیرى نسبت تبدیل و گروه بردارى

اندازه گیرى امپدانس اتصال کوتاه و تلفات باردارى
اندازه گیرى جریان و تلفات بى بارى

IEC 60076-3 تست هاى عایقى روتین اشاره شده در استاندارد

شکل 4-1 آزمایشگاه  فشارقوى آریا ترانسفو 
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4 - تست هاى ترانسفورماتور

اطالعات این بخش از اســتاندارد IEC 60076-1 اقتباس شــده اســت. براى اطالعات بیشــتر به اســتاندارد اشــاره شــده 
مراجعــه شــود. الزم بــه ذکــر اســت تمامــى تســت هــاى ذکــر شــده در اســتاندارد در آزمایشــگاه هاى مجهــز شــرکت 

آریا ترانسفو قابل انجام است.
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4-2  تست هاى نوعى
این تست ها بر روى یک دستگاه از ترانسفورماتورهاى مشابه انجام مى گردد.

تست حرارتى
IEC 60076-3 تست هاى عایقى نوعى اشاره شده در استاندارد

اندازه گیرى سطح صداى ترانسفورماتور
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4-3  تست هاى خاص
این تست ها به صورت خاص و در قبال درخواست و پرداخت هزینه از سوى مشترى قابل انجام هستند. 

IEC 60076-3 تست هاى عایقى خاص اشاره  شده در استاندارد
اندازه گیرى خازن بین سیم پیچ ها و سیم پیچ ها و زمین

اندازه گیرى ضریب تلفات عایقى (تانژانت دلتا)
اندازه گیرى ولتاژ گذراى انتقالى

اندازه گیرى امپدانس توالى صفر براى ترانسفورماتورهاى سه فاز
تست تحمل در برابر اتصال کوتاه ( این تست در البراتوارهاى معتبر دنیا قابل انجام است)

اندازه گیرى مقاومت عایقى
(FRA) تست پاسخ فرکانسى
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5 - بازیافت و امحاء پس از استفاده 

رهاســازى ترانســفورماتورهایى کــه عمــر اســتفاده از آن هــا بــه پایــان رســیده اســت، ممکــن اســت باعــث آســیب بــه 
محیط زیست شود. 

پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژى در تکنیــک هــاى بازیافــت مــواد اصلــى ترانســفورماتورهاى معیــوب، موجــب شــده 
اســت تــا ارزش بازیافــت ترانســفورماتور افزایــش پیــدا کنــد. ترانســفورماتورهایى کــه ســال هــا بعــد از رده خــارج       
مــى شــوند، در مقایســه بــا ترانســفورماتورهایى کــه در حــال حاضــر اســقاط مــى شــوند، ارزش باالترى خواهند داشــت. 
در عـیـن حـال انتـظـار مـى رود کـه دسـتـه اى از مـواد کـه در حـال حـاضـر قـابـل بـازیـافـت نیـستـنـد در آینـده 

بازیافت پذیر شوند.

5-1  استفاده مجدد
ــر  ــان عم ــس از پای ــى پ ــزا حت ــن اج ــه ای ــت، ک ــده اس ــکیل ش ــمندى تش ــاى ارزش ــمت ه ــفورماتور از قس ترانس

ترانسفورماتور نیز قابل بازیافت مى باشند. به عنوان مثال: 
مس                             

آلومینیوم
روغن

آهن                        
مواد عایقى

کـــه  این مـــواد پس از انجـــام فـــرآیند هـــاى خـاصـى کـــه توسط شرکت هـــاى متخصص در ایـــن زمینـه انجـام            
مى گردد، قابل بازیافت و استفاده مجدد در صنعت ترانسفورماتور و یا سایر کاربردها مى باشند.

5-2 دفن زباله
قســمت هایــى از ترانســفورماتور کــه قابــل بازیابــى نیســتند بایــد بــه محــل خــاص دفــن زبالــه منتقــل شــوند و بایــد 

تالش گردد که در فرآیند تولید ترانسفورماتور از حداکثر مواد قابل بازیافت استفاده گردد.

(LCA) 5-3  ارزیابى چرخه حیات
 تاثیر زیست محیطى ترانسفورماتور مى تواند به پنج چرخه حیات تقسیم شود: 

1. استخراج و ساخت و انتقال مواد خام اولیه
2. تولید ترانسفورماتور

3. انتقال به سایت
4. تلفات انرژى در طول مدت بهره بردارى

5. بازیافت پس از پایان عمر
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ارزیابــى چرخــه حیــات نشــان مــى دهــد کــه اثــرات غالــب زیســت محیطــى در طــول عمــر یــک ترانســفورماتور 
تلفــات انــرژى در حیــن کارکــرد آن اســت. کل تلفــات شــامل تلفــات بــار و تلفــات بــى بارى اســت کــه هــر دو مقدار 

قابل توجهى را به خود اختصاص مى دهند.
تلفــات انــرژى کل در طــول عمــر ترانســفورماتور یکــى از دالیلــى اســت کــه آریــا ترانســفو طــرح هــاى کم تلفــات را 

پیشنهاد مى دهد. 

شکل 5- 1 شماى کلى ارزیابى چرخه حیات
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محاسبات LCA نشان مى دهد که دسته هاى 2،1 و 3 در مقایسه با مورد 4 قابل صرف نظر است و همچنین بخشى 
از دسته اول دوباره در حین بازیافت ترانسفورماتور به دست خواهد آمد. 

6 - ضمانت ترانسفورماتور توزیع

6-1 تعریف ضمانت 
ضمانــت ترانســفورماتور بــه منزلــه ى تعهــد آریــا ترانســفو در خصــوص رفــع نقــص فنــى ناشــى از ســاخت محصــول 
تـحـویـل داده شـده، بـدون دریـافت هزیـنـه، در دوره ى ضـمـانـت و بـا شـرایـط و تعـهـدات مـنـدرج در بـرگـه 

ضمانت نامه مى باشد.

6-2  تعریف بهره بردار
بهــره بــردار شــخصیت حقیقــى و یــا حقوقــى اســت کــه بهــره بــردارى از ترانســفورماتور در اختیــار وى مــى باشــد. 

بهره بردار لزوما خریدار ترانسفورماتور نیست.

Raw materials

Transport of
raw materials

Production

End of Life

Distribution
on the market

LCA
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6-3 دوره ى زمانى ضمانت
دوره ى زمانــى ضمانــت ترانســفورماتور از تاریــخ منــدرج در بارنامــه از محــل شــرکت آریــا ترانســفو واقــع در شــهرك 
صنعتــى شــهمیرزاد ســمنان بــه مــدت 24 مــاه و یــا از تاریــخ بهــره بــردارى ترانســفورماتور به مــدت 18ماه (هــر کدام 
کــه زودتــر محقــق گــردد) مــى باشــد. در صــورت توافــق مغایــر بــا شــرایط فــوق، تعهــدات منــدرج در قــرارداد مــالك 

عمل خواهند بود.

6-4 شرایط ضمانت 
در صــورت بــروز عیــب، بهــره بــردار حداکثــر ظــرف مــدت 5 روز کارى مراتــب را بــه طور کتبــى به اطالع  شــرکت 

آریا ترانسفو رسانده باشد.
حمــل، تخلیــه، نصــب، بــرق دار نمــودن و بهــره بــردارى از ترانســفورماتور بــر اســاس دســتورالعمل هــاى ســازنده و 

شرکت هاى توزیع نیروى برق انجام شده باشد.
پلمپ هاى درپوش مخزن، شیرآالت و تجهیزات سالم باشند.

تغییر و یا تعمیرى بر روى ترانسفورماتور به جز از سوى تعمیرکاران مجاز این شرکت انجام نشده باشد.

6-5 محدوده ى تعهدات در دوره ى ضمانت
تعمیر و یا تعویض تجهیزات معیوب نصب شده بر روى ترانسفورماتور

تعمیر و برطرف نمودن عیوب ظاهرى و یا الکتریکى 
تحویل موقت ترانسفورماتور مشابه به منظور بهره بردارى در دوره ى رفع عیب (در صورت درخواست بهره بردار و 

در صورتى که زمان رفع عیب ترانسفورماتور بیش از 5 روزکارى پیش بینى گردد)
هزینه ى حمل ترانسفورماتور به محل کارخانه و یا واحد خدمات پس از فروش و بالعکس

6-6 موارد خارج از تعهدات در دوره ى ضمانت
عیــوب ناشــى از حمــل و یــا صدمــات و ضربــات مکانیکــى وارده بــر ترانســفورماتور از جملــه شکســتگى مقــره ها و 

یا تجهیزات
عیــوب الکتریکــى ناشــى از عــدم رعایــت دســتورالعمل هاى ســازنده و شــرکت هــاى توزیع نیــروى بــرق در نصب، 

برق دار کردن و بهره بردارى
عیوب ناشى از اضافه بارگیرى، اضافه ولتاژها و اتصال کوتاه هاى غیر مجاز 

صدمات و عیوب ناشى از بالیاى طبیعى و حوادث غیر مترقبه نظیر صاعقه، زلزله، طوفان، سیل و جنگ 
ضرر و زیان به کسب و کار بهره بردار ناشى از عیب ترانسفورماتور

هزینه هاى نصب و برق دار کردن مجدد



راهنماى نصب و بهره بردارى ترانسفورماتورهاى توزیع روغنى 

6-7 نحوه ى استفاده از خدمات دوره ى ضمانت
در صــورت نیــاز بــه اســتفاده از خدمــات در دوره ى ضمانــت، الزم اســت بهــره بــردار درخواســت خود، حــاوى اطالعات 
تمـــاس را بــه طــور کتبــى و به همراه تصویر برگ ضمـــانت نامه و چک لیســت نصب و راه انـــدازى، حداکثـــر ظـــرف 
مــدت 5 روز کـــارى از طـــریق ایمیــل aftersales@arya-transfo.com و یا شــماره فکــس 7 -023-33670126 
بــه اطــالع واحــد خدمــات پــس از فــروش شــرکت آریــا ترانســفو برســاند. پــس از دریافــت درخواســت و مــدارك فوق 
از ســوى واحــد خدمــات پــس از فــروش، ظــرف حداکثــر یــک روز کارى بــراى ارائــه خدمــات و اقدامــات بعــدى بــا 

بهره بردار تماس گرفته خواهد شد.    

6-8 خدمات پس از فروش
خدمــات پــس از فــروش شــرکت آریــا ترانســفو مــادام العمــر بــوده و پــس از پایــان دوره ى ضمانــت نیــز شــرکت           
آریــا ترانســفو آمادگــى ارائــه ى خدمــات فنــى و تامیــن لــوازم یدکــى محصــوالت خــود را در ازاى دریافــت هزینه هاى 

مربوطه دارد. ضمناً شماره تلفن هاى واحد خدمات پس از فروش شرکت به شرح ذیل مى باشد:
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( خط مستقیم) 023-33670155
( خط مستقیم) 023-3111499
( خط مستقیم) 023-3111498
( خط مستقیم) 023-3111497
( خط مستقیم) 023-3111496

(داخلى 499)153- 023-33670148
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