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شرکت در یک نگاه
شرکت  آریا ترانسفو قدرت تولید کننده انواع ترانسفورماتورهاى 
قدرت و فوق توزیع شبکه و نیـروگـاه هـا، همچنیـن راکتورهـاى 
موازى و ترانسفورماتورهاى خاص مورد نیاز صنایع با استفاده 
از تکنولوژى و دانش فنى شرکتSMIT از گروه SGB-SMIT با 
ماشین آالت و آزمایشگاه هاى مدرن فشارقوى و سرمایه گذارى 
بـخـش خصـوصى در شـهـرك صنعتـى شهـمیـرزاد واقـع در

33 کیلـومتـرى شمـال شـهـر سمنـان تـاسیـس گـردیـده و بـه 
بهره بردارى رسیده است.

پیـشـرفـت چـشـمـگـیـر دانـش فـنـى و تـکـنـولـوژى سـاخـت 
تـرانــسـفــورمـاتـورهـاى قــدرت بـه خـصـوص تـاکـیـد بـر 
ترانسفورماتورهایى با قابلیت اطمینان و طول عمر باال در شبکه 
و همچنین سطح صدا و تلفات کم، این شرکت را بر آن داشت تا 
عالوه بر تامین ماشین آالت پیشرفته و جدید از سازندگان معتبر 
اروپاى غربى و نیز استفاده از بهترین متخصصین داخل و خارج 

کشور، در قالب قرارداد لیسانـس بلنـد مـدت، نسبـت بـه انتقـال 
تکنولوژى و دانش فنى روز از شرکت  صاحب  نام SMIT که سابقه 
بیش از یکصد سال تولید و تحویل انـواع ترانسفـورماتورهـاى 
قدرت تا توان  1200 مگا ولت آمپر و تا ولتاژ 800 کیلو ولت بـه 
بازارهاى اروپا و آمریکا دارد اقدام نموده، تا از پشتیبانى هاى فنى 
الزم مبنى بر طراحى، آموزش، نظارت بر تولید و تست و همچنین 
تامین نرم افزارهاى تخصصى محاسبه و طراحى ترانسفورماتور 

بهره مند گردد.
تنوع تولیدات، قابلیت اطمینان و طول عمر باال، سطح صدا و تلفات 
پایین، استفاده از مواد اولیـه و تجهیـزات از سازندگـان معتبـر 
اروپایى و همچنین سازگارى با محیط زیست و کیفیت قابل رقابت 
با سازندگان برتر این صنعت در جهان از جمله ویژگى هاى بارز 

محصوالت تولیدى این شرکت محسوب مى گردد.

محصـوالت

راکتورهاى موازى
تا توان 100 مگا ولت آمپر راکتیو و تا ولتاژ 420 کیلو ولت

ترانسفورماتورهاى خاص 
تا جریان 100 کیلو آمپر و تا ولتاژ420 کیلو ولت 
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ترانسفورماتورهاى  فوق توزیع
تا توان 100 مگا ولت آمپر و تا ولتاژ 145 کیلو ولت

ترانسفورماتورهاى  قدرت
تا توان 550 مگا ولت آمپر و تا ولتاژ420 کیلو ولت
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تحلیل میدان هاى مغناطیسى تحلیل توزیع ولتاژ ضربه در سیم پیچ ها

محاسبات و طراحى ترانسفورماتورهـاى قـدرت توسـط مهندسیـن 
 SMIT باتجربه و کارآزموده برپـایه دانش فنـى و تجربیـات شرکت
به منظور طراحى مطمئن و بهینه با هدف کاهش تلفات بى بارى و بار، 
کم کردن سطح صدا، کوچک کردن ابعاد و همچنین افزایش طول عمر 
ترانسفورماتور انجـام مى پذیرد. در مراحـل مختلـف محـاسبـات و 
طراحى ترانسفورماتور به منظور اطمینان از کیفیت طرح و ارزیابى 

وضعیت ترانسفورماتور در شرایـط تسـت و بهره بـردارى، تحلیـل 
ولتـاژهـاى حالـت گـذرا و همچنین آنالیـز میـدان هاى الکتـریـکى و 
مغناطیسى و بررسى پایدارى الکترودینامیکى سیم پیچ ها در شرایط 
اتصال کوتـاه با استفـاده از نرم افزارهاى پیشرفته سه بعدى مورد 

بررسى قرار مى گیرند.

6

طراحى سه بعدى ترانسفورماتور

تحلیل میدان هاى الکتریکى در سیم پیچ ها

7

طراحى

 هسته
هسته ترانسفورماتـورهـاى قـدرت از ورق هـاي فـوالد سیلیکـونى 
جهـت دار کـم تلفـات HiB با ضخامـت هاي مختـلف از 0/23 تا 0/3 
میلى متر ساخته می شوند. ورق ها به شکل رول از سازندگان معتبر 
تامین و در سایزهاي مختلف توسط دستگاه هاى پیشرفته به دقـت 
بریده شده، به طورى که در لبه هاى برش خورده، آشفتگی میدان هاي 

مغناطیسی و تلفات به حداقل برسد.
شرکت آریا ترانسفو قدرت به منظور افزایش کیفیت محصوالت خود 
عالوه بر استفاده از مواد با کیفیت باال و انتخاب مناسب چگالى شار 

هسته، از هسته چینی به صـورت هم پوشانی چنـد پلـه معروف بـه 
Step-lap استفاده مى نماید. روش هم پوشانی چند پله مزایایی نسبت 
به روش هم پوشانی یک پله دارد کـه به طـور خالصـه عبارتنـد از:

کاهش جریان بی باري 
کاهش اثر فاصله هوایی

کاهش تلفات بی باري 
کاهش سطح صدا یا نویز 
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سیم هاى مورد استفاده در سیم پیچ ترانسفورمـاتورهـاى قدرت از 
مرغوب ترین مس الکترولیت و از سازندگان معتبر اروپـاى غربـى 
تامین مى گردند. به منظور افزایش پایدارى و استحکام سیم پیچ در 
شرایط اتصال کوتاه با توجه به نتایج تحلیل ها مى توان از هادى با 
سختى باال و یا سیم با پوشش اپوکسى استفاده نمود. تنوع سیم هاى 

مورد مصرف در ترانسفورماتورهاى قدرت به شرح زیر مى باشد:
سیم تخت تک هادى

سیم تخت دو، سه و چهارقلو
سیم بافته شده الکى با عایق کاغذ یا تورى

سیم پیچ هـا در انـواع الیـه اى، بشقابـى و الیه اى درهم، طـراحى و 

توسط ماشین هاى سیم پیچ مدرن افقى یا عمودى بر روى قالب هاى 
قابل تنظیم، پیچیده مى شوند. سیم پیچ هاى بشقابى بر اساس طـرح 
منحصر به فرد SMIT DISK طراحى و ساخته مى شوند. ایـن طـرح 
نتیجه کاهش نقطه  سبب افزایش سطح خنک کنندگى سیم پیچ ها و در
داغ، عدم به کارگیـرى فاصلـه اندازهـاى طولى و در نتیجـه کاهـش 
ارتفاع هسته و همچنین افزایش ظرفیت خازن هاى سرى وبین دیسکى 

و بهبود توزیع ولتاژ ضربه در طول بوبین مى گردد.
پس از تکمیل فرآیند سیم پیچى، خشک سازى آن هـا در کوره هـاى 
ویژه انجام گرفته و پس از پرس و انجام مراحـل پایدارى ابعـادى،          

سیم پیچ هاى هر فاز به طور جداگانه مونتاژ و تکمیل مى گردند.    

مـخـزن، درپــوش و مـنــبــع انــبـسـاط 
ترانسفورماتور به گونه اى طراحى و ساخته 
مى شوند که قابلیـت تحمـل خـالء کامـل و 
فـشـار هیـدرواستـاتیـک را داشته باشـد. 
جوشکارى این تجهیزات با کمک دستگاه هاى 
جوش پیشرفته و توسـط کارگـران ماهـر 
انجام مى گیرد. تمامى مراحل جوشکـارى 
بـا کمـک مایع نافذ و اشعه UV بازرسى و 
کنترل مى شود. در صورت لزوم از فوالد 
ضد مغناطیـس اطـراف بوشینـگ هـاى بـا 
جریان باال به منظور کاهش تلفات جریـان 
گردابى و جلوگیرى از داغ شـدن درپـوش 

استفاده مى شود. همچنین ممکـن اسـت از 
کیسه هوا براى جلوگیرى از نفوذ رطوبـت 
و اکسیژن به روغن در داخل منبع انبساط 

استفاده شود.
براي افزایش طول عمر و چسبندگى بیشتر 
رنگ و به منظـور جلوگیـرى از خـوردگى 
سطوح بیرونى مخزن ترانسفورماتـور در 
هرگونه شرایط جوى آلوده، عالوه بر تامین 
رنـگ هـاي مـنـاسـب و بـا کیفیـت بـاال از 
تولیدکنندگان معتبـر، کلیـه سطوح قبـل از 
رنگ آمیزى، شات بالست، تمیزکاري و بـا 
حالل هاي مخصوص شستشو مى شوند. 

رادیاتورهـا را  نیـز بـه منظـور استقـامت 
بیشتر در شرایط جوى و محیـطى سخـت 
قـبـل از رنـگ آمیـزى بـا گـالوانیـزه گـرم 
مـى تـوان پـوشـش داد. رنـگ هـاي مـورد 
استفاده در این شرکت از نـوع اپوکـسى و 
پلى اورتان دو جزئى مى باشند تا ضمن در 
نظر گرفتن سالمت اپراتورها به محیط زیست 
نیز آسیـب نرسـد. مراحـل آمـاده سـازي، 
رنگ آمیزي و نیز نوع رنگ هـاي مصـرفى 

در جدول زیر توضیح داده شده است:
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 مخزنسیم پیچ

  سطوح                                                                                               فرآیند

کلیه قطعات فلزى، ورق ها، پروفیل ها و لوله ها

قطعات فلزى مورد مصرف در داخل مخازن

شات بالست اولیه 

تمیزکارى با حالل 

سطوح بیرون مخازن و قطعات مورد مصرف
در بیرون مخازن

شات بالست

تمیزکارى با حالل مخصوص

اعمال سه مرحله رنگ دو جزئى اپوکسى پلى اورتان  
به روش ایرلس به ضخامت کل 240 میکرون

شات بالست

سطوح داخل مخازن

پوشش الك مخصوص 

تمیزکارى با حالل 

پوشش الك مخصوص 

شات بالست



سیم هاى مورد استفاده در سیم پیچ ترانسفورمـاتورهـاى قدرت از 
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حالل هاي مخصوص شستشو مى شوند. 
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بیشتر در شرایط جوى و محیـطى سخـت 
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مـى تـوان پـوشـش داد. رنـگ هـاي مـورد 
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رنگ آمیزي و نیز نوع رنگ هـاي مصـرفى 

در جدول زیر توضیح داده شده است:
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پس از چیده شدن هسته و آماده سازى بوبین ها، مونتاژ اکتیو پارت 
شامل مونتاژ هسته و بوبین، سرچینى هسته، سیم کشى و مونتاژ 
کلید انجام مى شود. پس از آن عملیات آماده سازى اکتیو پارت براى 
مونتاژ در مخزن و سپس آماده سازى ترانسفورماتور براى تست 

به شرح زیر انجام مى گیرد:
خشک کردن اکتیو پارت

پرس اکتیو پارت و آچارکشی کلیه پیچ ها

مونتاژ اکتیو پارت در مخزن
ایجاد خالء در مخزن 

عملیات شارژ روغن به مخزن
مونتاژ تجهیزات جانبی 

انجام عملیات تصفیه و خشک سازى نهایى روغن
ارسال به آزمایشگاه

10

مونتاژ

11

تست
آزمایشـــگاه فشارقوى این شرکت به صورت قفس فارادى و با سیستم حمل و نقل بالشتک هوا طراحى و ساخته شده است. این آزمایشگاه 
براى انجام کلیه آزمایش هاى روتین، تایپ و خاص ترانسفورماتورهاى قــــدرت تـا تـوان550 مگا ولـت آمپـر و راکتورهاى موازى تا توان 
100 مگا ولت آمپــــر راکتیـو و تا ولتاژ420 کیلو ولـت مطابـق استانـدارد IEC60076 و یـا سایـر استانداردهاى مورد نظر مشتریان تجهیز 
شـــده است. کلیه ادوات و دستگاه هاى اندازه گیرى از سازندگان معتبر تامین و به صورت دوره اى توسط موسسات معتبر اروپایى کالیبره 

مى گردند.
لیست تست هاى قابل انجام در آزمایشگاه این شرکت به شرح زیر مى باشد:

Routine Tests

Type Tests

Special Tests

Other Tests

Winding Resistance Measurement
Ratio Measurement and Vector Group check
Measurement of Load losses and Short circuit Impedance 
Measurement of No-Load losses and No-Load Current
Functional test of the Tap changer
Check of ratio and Polarity of CTs
Check of core and frame insulation
Measurement of dissolved gasses in dielectric liquid (Um>72.5kV)
Dielectric Routine Tests
Leakage test and pressure tests of tank
Temperature Rise test
Measurement of Power Consumption of the Cooling Plant
Determination of sound level
Dielectric Type Tests
Measurement of zero-sequence impedance
Determination of capacitances
Measurement of dissipation factor (tan δ)
Dielectric Special Tests
Measurement of d.c. insulation resistance
Frequency Response Analysis Test 
Short-circuit withstand test
Flux Balance Check
Winding thermometer Setting and Test
Partial Discharge Localization

Third Party

Tests Description of Test Available Tests
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فن
تابلو کنترل(در دو سایز450 و800 میلى متر)

1213

تجهیزات

 گارانتى محصوالت و خدمات پس از فروش

عالوه بر تجهیزات فوق، تجهیزات دیگري بنا به درخواست مشتري 
قابل پیش بینى و نصب بر روي ترانسفورماتور مى باشد، از جمله:

OF پمپ هاى روغن در حالت کارکرد

(OLGM) دستگاه مانیتورینگ آنالین گازهاى مخلوط در روغن
رله خودکار تنظیم ولتاژ (AVR) با پانل یا بدون آن 

به همراه کلیـه ترانسفورماتورهاى فـوق توزیع و قدرت، دستورالعمل 
حمل، انبـارش، نصـب، راه اندازى و بهـره بـردارى تحویـل مى گـردد. 
خدمات این شرکت عالوه بر تامین قطعات یـدکى و آمـوزش، شامـل 

نظارت بر نصب و همچنین راه اندازى مى گردد.
گارانتى محصوالت ایـن شـرکـت از زمـان تحـویـل، حـداقل 18 مـاه 

خواهد بـود. به دلیـل اهمیـت رعایت نکات اجرایى نصب و راه اندازى 
ترانسفورماتورهاى قدرت، این ترانسفورماتورهـا کـه عمومـا بـدون 
روغـن حمـل مى شونـد در صورتـى مشمـول تعهدات دوره گارانتى 
خواهند بود که نظـارت بـر نصـب و همچنین راه اندازى آن ها توسط 

کارشناسان این شرکت انجام پذیرد.

تجهیزاتى که عموما در ترانسفورماتورهاى قدرت مورد استفاده قرار مى گیرند به شرح زیر است:

فشار شکن
(با امکان نصب بر روى

درپوش یا دیواره)

بوشینگرله بوخهلتس
(با بدنه سرامیکى یا سیلیکونى

(OIP/RIP و با اکتیو پارت

کلید تنظیم ولتاژ
(با دو نوع عملکرد زیربار

و بدون ولتاژ)

ترانسفورماتورجریان بوشینگى
(در دو نوع اندازه گیرى و حفاظتى) 

روغن نماي مغناطیسی کنتاکت دار                                                     
(نصب بر روى منابع انبساط 

ترانسفورماتور و کلید)

محفظه رطوبت گیر
(در دو نوع معمولى و
با احیاى اتوماتیک)

ترمومتر
(شامل ترمومترهاى
روغن و سیم پیچ) 
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14

تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه شرکت آریا ترانسفو قدرت بر بهبـود سیستم هاى 
عایقى، کاهش تلفـات، طـراحـى بهینـه و افزایـش راندمـان متمرکـز 
مى باشد. براى رسیدن به این اهداف ضمـن به کارگیرى دانش فنى 
و تجربیات شرکت SMIT از خدمات سایر مشاورین با تجربه اروپایى 
و همچنیـن دانشگاه هاى معتبـر بـه صـورت پروژه هـاى تحقیقاتـى 

مشترك استفاده مى گردد.

از نکات دیگر تحقیق و توسعه در شرکت آریا ترانسفو قدرت، تاکید 
بر توسعه تکنیک هاى مدرن و بهبود فرآیندها، تجهیزات و تکنولوژى 
ساخت مى باشد. تکنیک هایى که برکیفیت ساخت اثرگذار بوده و در 
ارتباط تنگاتنـگ و کـار و هـم فکـرى گروهـى مهندسیـن با تجربـه 
بخش هاى مختلف طراحى، تولید و تحقیق و توسعه حاصل مى شود. 

15

ایمنى و محیط زیست
حفاظت از محیط زیست، سالمتى و ایمنى کارکنان، مشتریان و جامعه از اصول بنیادى شرکت آریا ترانسفو قدرت مى باشـد. این امـر در 
فرآیند احداث تاسیســـات زیربنایى و همچنین طراحى خطوط تولید و محصوالت به گونه اى در نظر گرفته شده تا حداکثر حفاظت از محیط 

زیست و جامعه به عمل آید. از جمله تمهیداتى که در این راستا انجام شده مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

استقرار طرح جامع ایمنى با شعار "محیط کار بدون حادثه" 
تولیـد ترانسفورماتورهاى کـم تلفات و در نتیجـه کاهـش تولیـد 

گازهاى گلخانه اى و دى اکسید کربن
تولید ترانسفورماتورهـاى بـا سطـح صـداى پاییـن و در نتیجـه 

کاهش آلودگى صوتى در سطح جامعه
استفاده از رنگ هاى با پایه آب به منظور کاهش آلودگى محیط کار

استفـاده از دستـگـاه هـاى پیشرفتـه و اتوماتیـک جوشکـارى و 
به کارگیرى شیرآالت و لـوازم آب بنـدى بـا کیفیـت و در نتیجـه 

جلوگیرى از نشتى و آلودگى روغن در محیط زیست
احداث تصفیه خانه و جمع آورى آب هاى سطحى

اختصاص بخش قابل توجهى از مساحت کارخانه به فضاى سبز 
و درختکارى
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تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه شرکت آریا ترانسفو قدرت بر بهبـود سیستم هاى 
عایقى، کاهش تلفـات، طـراحـى بهینـه و افزایـش راندمـان متمرکـز 
مى باشد. براى رسیدن به این اهداف ضمـن به کارگیرى دانش فنى 
و تجربیات شرکت SMIT از خدمات سایر مشاورین با تجربه اروپایى 
و همچنیـن دانشگاه هاى معتبـر بـه صـورت پروژه هـاى تحقیقاتـى 

مشترك استفاده مى گردد.

از نکات دیگر تحقیق و توسعه در شرکت آریا ترانسفو قدرت، تاکید 
بر توسعه تکنیک هاى مدرن و بهبود فرآیندها، تجهیزات و تکنولوژى 
ساخت مى باشد. تکنیک هایى که برکیفیت ساخت اثرگذار بوده و در 
ارتباط تنگاتنـگ و کـار و هـم فکـرى گروهـى مهندسیـن با تجربـه 
بخش هاى مختلف طراحى، تولید و تحقیق و توسعه حاصل مى شود. 
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ایمنى و محیط زیست
حفاظت از محیط زیست، سالمتى و ایمنى کارکنان، مشتریان و جامعه از اصول بنیادى شرکت آریا ترانسفو قدرت مى باشـد. این امـر در 
فرآیند احداث تاسیســـات زیربنایى و همچنین طراحى خطوط تولید و محصوالت به گونه اى در نظر گرفته شده تا حداکثر حفاظت از محیط 

زیست و جامعه به عمل آید. از جمله تمهیداتى که در این راستا انجام شده مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

استقرار طرح جامع ایمنى با شعار "محیط کار بدون حادثه" 
تولیـد ترانسفورماتورهاى کـم تلفات و در نتیجـه کاهـش تولیـد 

گازهاى گلخانه اى و دى اکسید کربن
تولید ترانسفورماتورهـاى بـا سطـح صـداى پاییـن و در نتیجـه 

کاهش آلودگى صوتى در سطح جامعه
استفاده از رنگ هاى با پایه آب به منظور کاهش آلودگى محیط کار

استفـاده از دستـگـاه هـاى پیشرفتـه و اتوماتیـک جوشکـارى و 
به کارگیرى شیرآالت و لـوازم آب بنـدى بـا کیفیـت و در نتیجـه 

جلوگیرى از نشتى و آلودگى روغن در محیط زیست
احداث تصفیه خانه و جمع آورى آب هاى سطحى

اختصاص بخش قابل توجهى از مساحت کارخانه به فضاى سبز 
و درختکارى




