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چکیده
ارزیااا ی یقیااق ت ااریت ایااری ذااایق کا اا ی ت رت اان یر
ترانسفورماتورهای نیرتگاهی سیار رتری ت مهم است .خطا یر یاک
ترانسفورماتور منجار اا از یسات رفاتن یرآما ،،آماایگی ت قا تیات
اطمینان جهت ذر ا رق ا مصرف کنن،هگان میشوی کا ا توجا ا
فضای رقا تی ازار ارق ت تاگا اری ترا،ایی از نیرتگااههاا اازجمتاا
نیرتگاه طوس) ا خش خصوصی ،سایار ناخوشااین ،اسات .یر ایان
مطالرا اس از مرتری کوتاه ر مساال ذاای ی ت ارتطاان آن اا ذمار
ترانسفورماتورهای ق،رت انیرتگاهی) ا ررسی امکان نصب یساتااه
افر اکس رای ترانسفورماتور ژنراتور یک تاح ،نیرتگاه طوس ،اتوجا
ا نتایج آزمونهای انجام ش،ه ر رتی رت ن آن اریاختا ش،ه است.
واژه های کلیدی
ترانسفورماتور ،ذایق ،افر اکس ،نیرتگاه
مقدمه
ترانسفورماتورها یکی از اارزشترین ت گرانقیمتترین تجهیااات
نیرتگاه هستن ،کا ن ش حیاتی را یر ارتسا انت ال انارژی الکتریکای
ازی میکنن،؛ ازاینرت ،کارکری صحیح ت یتقفا آنها یکای از اها،اف
اصتی ساازن،گان ت هاره اریاران مای اشا .،ااطاور متوسا  ،ذمار
ترانسفورماتورهای ق،رت ح،تیاً  22تا  03سال است؛ لکان اگار اا-
یرستی هره ریاری شوی ت رناماهای ترمیرات زمان ن،یش،ه اططاق
یستورالرم سازن،ه) ،ت ترمیرات ایشایرانا جهت جتوگیری از ایری
ت ا محالل ذایق آن ا شک صحیح ت اموقع انجام شوی ،تا  03سال
قا استفایه خواهن ،وی [ .]1اکسیژن ،رطو ت هوا ت حارارت ایش-
ازح ،،ا ذنوان ذواما مضار ت مخارر یر ذمتکاری ترانسافورماتورها
شناختا ش،ه ت از یالی اصتی ایر ش،ن ذایق اشمار میرتنا .،مای-
یانیم رت ن ترانسفورماتور قا تیت ترویض ت تصفیا شا،ن را یاری ،اماا
اگر ذایق کا ی اساتولوز) یااار خرا ای شاوی ،اا احتماال سایار،
ترانسفورماتور یرقا استفایه خواها ،شا،؛ لا ا اامنظاور افااایش
قا تیت اطمینان ت ت،اتم رقرسانی ،الزم است کا هره ریاری ت ترمیر
ت ناه،اری از این ترانسفورماتورها اصورت هینا انجام شوی .یکای از
ذوام مؤثر یر حفاظت ت ناه،اری ترانسفورماتورهای ق،رت قا،یمی،
کنترل راههای نفوذ رطو ت ت اکسایژن یر رت ان ااز طریاق محفظاا
تنفسی ت رطو تگیر) اسات کاا اذاف افااایش ذمار ترانسافورماتور

خواه ،ش .،یکی از ج،ی،ترین رتشهای ارالا ش،ه جهت تح ق ایان
مو وع ،استفایه از یستااه افر اکس است.
بررسی گازهای موجود در روغن ترانسفورماتور
تولی ،گاز یر تمام ترانسفورماتورها ،یر حالت کار ت شرای ذایی
نیا تجوی یاری ،لکن تجوی ذرات مرتق یر رت ن ،حطارهای هوا یا
رطو ت اذف کم ش،ن تلتاژ شکست رت ن میشوی .یر این میان یر
صورت رتز شرای هره ریاری یرذایی اا افا ار ،ا افا تلتاژ،
اتصاالت ریف ،هره ریاری اشتطاه ،شوکهای الکتریکی از سمت
شطکا ،حرارت یشازح ،ت  )...امکان رخ یاین شکست ذای ی تجوی
یاری .یکی از رتشهای اصتی ارزیا ی ت ریت ترانسفورماتور ،آنالیا
گازهای محتول یر رت ن 1است .اطورکتی میتوان گفت ،رای
ترانسفورماتورهای ق،رت ق،یمی ایستی ا انجام آزمونهای زمان-
ن،ی ش،ه رت ن ،2ت ریت نرخ رش ،گازهای 0کتی،ی زیر رص ،شوی
کا یر این میان گرته یتم گازها ا ا ذتت ارتطان یشتر ا ذایق
کا ی) از اهمیت یشتری رخوریار خواهن ،وی [ ]4ت [.]8




گرته اتل اگازهای محتول یر رت ن ،ناشی از تخریب
ت،ریجی رت ن) ذطارتن :،هی،رتژن ا ،)H2متان ا،)CH4
اتان ا ،)C2H6اتیتن ا )C2H4ت استیتن ا)C2H2
گرته یتم اگازهای محتول یر رت ن ،ناشی از تخریب
ت،ریجی ذایق کا ی) ذطارتن :،مونواکسی،کر ن ا،)CO
اکسیژن ا ،)O2ییاکسی،کر ن ا )CO2ت م ،اری
هی،رتژن ت متان

قضاتت کرین یر موری ت ریت ترانسفورماتور ا توجا ا نرخ
افاایش گازهای فوق رای هر ترانسفورماتور منحصر افری خواه ،وی
کا تا ستای زیایی ا یما ،حجم ذایق ت شرای هره ریاری از
ترانسفورماتور یاری .میاان مجاز گازهای فوق یر ج،تل  1آتریه ش،ه
Dissolved Gas Analysis
Gas Chromatography

1
2

 0نرخ رش ،گازهای محتول یر رت ن متناسب ا میاان انرژی آزای ش،ه یر
حین خطا است؛ یرصورتیکا انرژی آزای ش،ه یر حین خطا سیار زیای اش،
امث قوس الکتریکی) ،حطارهای گاز ایجای ش،ه اسرذت ا رلا وخهتتس
رسی،ه ت کمتر یر رت ن ح میشون .،یر صورت ذمتکری این رلا ایستی
ذالته ر آنالیا گازهای محتول یر رت ن ،گازهای موجوی یر رلا وخهتتس نیا
آنالیا گریی.

ن :1 ،ا توجا ا تو یحات یایه ش،ه ،اگر ترانسفورماتور یر ت اریت
 1قرار نارفت ،ا توجا ا م ا،ار  TDGCنارخ رشا ،گازهاا را ططاق
را طا  1محاسطا کریه ت سپس ا توجا اا جا،تل  ،2شارای هاره-
ریاری ترانسفورماتور را تریین میکنیم [.]4

ت ااونای ارزیا ی ت ریت ترانسفورماتور ا توجا ا نتایج ایست
آم،ه یر ایاما ارالا ش،ه است [.]4
ج،تل  :1ت ریت گازهای محتول یر رت ن ططق استان،اری IEEE

ت ریت تظت گازهای محتول

µL/L (ppm)ᵃ

ت ریت
1

ت ریت 2

ت ریت 0

ت ریت 4

133

131-033

031-1833

<1833

CH4

123

121-433

431-1333

<1333

C2H2

1

2-9

13-02

<02

C2H4

23

21-133

131-233

<233

C2H6

52

55-133

131-123

<123

CO

023

023-203

201-1433

<1433

CO2

2233

-4333
2231

-13333
4331

<13333

TDGC

023

021-1923

-4503
1921

<4503

H2

6

ا)1

( ST  S0 )  V  10
T

=R

یر را طا  R ،1نرخ تولی ،گاز رحسب لیتر یر رتز ST ،ت  S0ا
ترتیب حجم گازها یر آزمون قطتی ت ر،ی رحسب  V ،PPMحجم
رت ن تانک اصتی ترانسفورماتور رحسب لیتر ت  Tزمان ین یت
نموناگیری رحسب رتز است [.]4
یایآتر میشوی ،همانطور کا یر ج،تل  2ت فتواارت ارالا ش،ه
نیا مشاه،ه میشوی ،یستورالرم های سازن،ه ت تجر ا گرته هره-
ریاری ت ترمیر ت ناه،اری یر تریین ت ریت ،انجام ترمیرات
ایشایرانا ت سایر رتشهای ذمتیاتی رای جتوگیری از ایری ذایق ت
افاایش ذمر ترانسفورماتور ن ش مهمی را ایفا میکن.،

رویه در نظر گرفته شده برای تعیین وضعیت ترانسفورماتور با

ج،تل  :2رتش های ذمتیاتی ،ا توجا ا نتایج ایستآم،ه

توجه به نتایج آزمون روغن

TDGC
µL/L

فتواااارت ت رتیااا یر نظاار گرفت ااشاا،ه اارای تریااین ت ااریت
ترانسفورماتور ا توجا ا نتایج آزمون رت ن اقرار زیر است [.]4
ت ریت 1

≥023

ت ریت 2

 021تا
1923

ت ریت 0

 1921تا
4503

ت ریت 4

<4513

TDGC rate
µL/L/day

یتره
نمونا-
گیری

<03

ماهانا

 13تا 03

فصتی

>13

ساالنا

رتشهای ذمتیاتی
هره ریاری ا اذمال احتیان
ررسی نرخ رش ،گازها اصورت مجاا
ارگیری مح،تی از ترانسفورماتور
هره ریاری ذایی ،تن مح،تییت

<03

ماهانا

هره ریاری ا اذمال احتیان

 13تا 03

ماهانا

ررسی نرخ رش ،گازها اصورت مجاا

>13

فصتی

ارگیری مح،تی از ترانسفورماتور

<03

هفتای

هره ریاری ا اذمال احتیان ش،ی،

 13تا 03

هفتای

ررسی نرخ رش ،گازها اصورت مجاا

>13

ماهانا

ذمتکری ر اساس یستورالرم سازن،ه

<03

رتزانا

 13تا 03

رتزانا

توقف ا طراری
ذمتکری ر اساس یستورالرم سازن،ه

>13

هفتای

هره ریاری ا اذمال احتیان ش،ی،
ررسی نرخ رش ،گازها اصورت مجاا
ذمتکری ر اساس یستورالرم سازن،ه

روش ارزیابی گازهای کلیدی
یکی از رتشهای اصتی رای شناسایی انواع محتم خطا از رتی
م ایسا مجاای گازهای تولی ،ش،ه یر نموناگیریهاای انجاام شا،ه،
استفایه از رتش گازهای کتی،ی رای اهار حالت خطای ذم،ه مای-
اش ،کا یر شک  2نشان یایه ش،ه است .همانطور کا یر این شک
مشاه،ه می شوی ،گاز ذم،ه تولی ،شا،ه یر شارای خطاای ناشای از
ا افا حرارت یر رت ن ،اتیتن است ت متراقطاً یر شرای خطای ناشای
از ا افا حرارت یر ذایق کا ی ،تختیا جالی ت قوسهای الکتریکای
ت جرقا ،گازهای ذم،ه ا ترتیب ،مونوکسی،کر ن ،هی،رتژن ت استیتن
هستن .،رتشهای ییاری نیا ارای شناساایی خطاا از رتی م ایساا
نسطت گازهای تولی ،ش،ه یر نموناگیریهای انجام شا،ه ارالاا شا،ه

شک  :1فتواارت تریین رتشهای هره ریاری ترانسفورماتور
2
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است کا از آن جمتا میتوان ا رتش یرنطرگ ،راجارز ت مثتاف یتال
اشاره یاشت [ ]4ت [.]8
133

02

3

22

23

15
19

50




3
2



ا افا حرارت یر رت ن
3

92

4
4



3
ا افا حرارت یر ذایق کا ی



3
3

رتش سیرکولا رت ن یاغ
رتش خأل ت سیرکولا رت ن یاغ
رتش اذمال تلتاژ ا فرکانس اایین ،جهت خارج نموین
9
رطو ت موجوی یر ذایق کا ی ترانسفورماتور ا)LFH
رتش اسپری رت ن یاغ 13از قسمت فوقانی ترانسفورماتور
همراه ا افاایش خأل
ا افا کرین موای ناایارن،ه ت آنتیاکسی،ان ا میاان 0
یرص ،تزن ک رت ن ،اس از تصفیا رت ن

3

82

10

2
2
0

03
اتیتن

1
1
3

یرمجمااوع یکاای از اارتریتاارین اقاا،امات یر جهاات افاااایش ذماار
ترانسفورماتور ،خشک ت ذاری از اکسیژن نااهیاشتن سیساتم ذاای ی
ارت ن ت ستولوز) می اش.،

تختیا جالی یر رت ن

3

53

استیتن

ترانسفورماتور ،یما می اش .،ا توجا ا اینکا ا افاایش یما ذمر
ستولوز اش،ت کاهش مییا  ،8،رتشهای ذی امنظور رطو ت
زیایی از ترانسفورماتور ارالا گریی،ه است [ ]0ت[:]0[ ،]5

اتان

متان

منبع انبساط ترانسفورماتور و روشهای جلوگیری یاا کااهش

قوس الکتریکی ت جرقا

هی،رتژن

نفوذ رطوبت و اکسیژن به تانک اصلی روغن
تانااک ذخیااره رت اان یااا منطااع انطسااان یر اااالترین قساامت
ترانسفورماتور نصب میشوی .رت ن یر اثر تغییر یما انطسان ت ان طاض
مییا  ،ت یر حین انطسان تاری منطع ذخیره رت ن میشوی .ان،ازه این
تانک ستای ا توان ترانسفورماتور ت تغییرات یمایی آن حین هاره-
ریاری یاری .یر ترانسفورماتورهای نیرتگااهی کاا یارای تان انجار
قا تغییر زیر ار هستن ،،این منطع ا یت خش ت سیم میشاوی کاا
خش کواکتر مر ون ا تن انجر ت خش ارگتر مر ون ا تانک
اصتی است .یکی از ذوامتی کا ذمر ترانسفورماتور را کاهش مییها،،
ترتی اکسیژن ت رطو ت محی ا یاخ منطع انطسان است کاا ارای
جتوگیری از ترتی آن ا یاخ ترانسافورماتورهای یار هرمتیاک ،یر
مسیر منطع انطسان ،یک محفظا رطو تگیر نصب گرییا،ه اسات .یر
ایاما رتشهایی جهت جتوگیری یاا کااهش میااان نفاوذ رطو ات ت
اکسیژن ا تانک اصتی رت ن ارالا میگریی.

مونواکسی ،کر ن

شک  :2ارزیا ی گازهای کتی،ی

تأثیر رطوبت و اکسیژن بر عمر ترانسفورماتور
همانطور کا گفتا ش ،،تریین کنن،هترین ذام رای میاان
ذمر ترانسفورماتورهای ق،رت ،ت ریت ذایق کا ی استولوز) آن
است کا تحت تأثیر نیرتهای مکانیکی ،4حرارت ت تاکنشهای
شیمیایی ،2استرسهای تلتاژی 5ت آلویگی یاار ایری ت ا محالل
ت،ریجی میگریی؛ یر این میان تجوی رطو ت ت اکسیژن یر ستولوز ت
محتول یر رت ن ،این فراین ،را اش،ت تسریع میکن ،ااراکا این یت
تحت تأثیر ذوام یای ش،ه ذالته ر کاهش است امت ذای ی ،تولی،
اسی ،ت لجن کریه ت ا رسور لجن تولی،ی رتی ذایق کا ی ،ازیه
0
سیستم خنککن را کاهش یایه ت امرترزمان ایجای ن طا گرم
خواهن ،کری) .طورک  ،کا نسطت ا رت ن می یشتری رای
ج ر رطو ت یاری؛ لکن تحت تأثیر گرمای حاص از کار
ترانسفورماتور شرتع ا مهاجرت ا نواحی سریتر ا ناییک ا یک
سوم اایین سیمایچها کا یشتر تحت تأثیر تنشهای الکتریکی
است) مینمای .،نا راین یک ذام مهم یر نحوه اراکن،گی رطو ت یر

ارتقاء کارایی سیلیکاژل و محفظه تنفسی
راهکارهای ارالا ش،ه ا یی،گاه ایمنی ،ه،اشت ت محی زیست
جهت افاایش ذمر ترانسفورماتورهای اشطکا توزیع) ا ارت اء کارایی
محفظا رطو تگیر ترانسفورماتور ذطارتن،از [:]13



 4ترانسفورماتور هناام حم تن  ،اتصال کوتاه ت همچنین اذتت جریانهای
یرذایی یر مررض استرسهای مکانیکی قرار میگیری کا میتوان ،اذف
آسیب رسی،ن ا ذایق کا ی استولوز) ترانسفورماتور گریی
 2 5ا افاایش یما ،اکسیژن ت رطو ت ،فر ت انفراالت شیمیایی اکا مرموالً
اصورت اکسی،اسیون یا هی،رتلیااسیون هستن )،افاایش مییا  ،کا منتجا
آن کاهش است امت مکانیکی ت کاهش ذمر ذایق ترانسفورماتوراست [.]4
 6قوس الکتریکی،کرتنا ،تختیا ا انرژی کم ت ا افا ارهای ناگهانی ت ش،ی.،
Hot Spot

استفایه از ترکیب سیتیکاژل یرنگ ت نارنجی جای سیتیکاژل
آ ی 11کا ذالته ر افاایش ج ر رطو ت ،الحاظ زیست محیطی

 8ت ریطاً اازای هر  0یرجا سانتیگرای افاایش یما ،سرذت ایری ذایق یت
را ر میشوی [.]9
Low Frequency Heating

9

 10آنانان کا گفتا ش ،،قا تیت ج ر آر توس رت ن ا افاایش یما
متناسب است ت ا انحالل ا یری آر یر ستولوز را طا ذکس یاری
 11سیتیکاژل آ ی ذالته ر ج ر کمتر رطو ت ،ططق خشناما
 EEC/548/67اتحاییا ارتاا ،حاتی موای سرطانزا است [.]13
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یاختی ترانسفورماتور ن،اری .مرموالً گازهای نیترتژن ،ازت ت هوای
خشک رای این منظور استفایه میشوی.

ت ایمنی کارکنان نیا مفی ،است.
ح ف یا کاهش آالین،ههای م،اختاگر امث گازهای تولی ،ش،ه
راثر فر ت انفراالت رت ن) یر ج ر رطو ت توس سیتیکاژل
ا استفایه از ج ر کنن،ه آالین،ههای آلی کا یر یت طرف
محفظا رطو تگیر نصب میشوی.
ا افا کرین م ،اری تریاکسی،آلومینیم ا )AL2O3ا یاخ
ظرف رت ن محفظا رطو تگیر کا یر ج ر رطو ت توس
رت ن مفی ،است.

استفاده از ترانسفورماتورهای هرمتیک
12

استفایه از ترانسفورماتورهای ،تن منطع انطسان کا رت ن آنها
ا هوای آزای هیچ ارتطاطی ن،اشتا ت مخازن آنها کامالً مس،تی می-
اش10،؛ کاهش میاان فرسویگی موای ذای ی یر م ایسا ا
ترانسفورماتورهای ا منطع انطسان اذتت قطع ارتطان هوا ا رت ن از
تیژگیهای ذم،ه این ترانسفورماتورها است .میاان ترمیر ت ناه،اری
این ترانسفورماتورها سیار ناایا ویه ت اصوالً نیازی ا ترویض رت ن
ن،ارن،؛ ازاینرت ذموماً یر مکانهایی کا امکانات ترمیر ت ناه،اری
تجوی ن،اری یا ریف است نصب میشون ،ت هره ریاری از آنها تنها
یر سطح شطکا توزیع ذمتیاتی ش،ه است .شک  0نموناای از این نوع
ترانسفورماتورها را نشان مییه.]2[ ،

شک  :4کیسا مخصوص گاز نیترتژن یر یاخ منطع انطسان

هاینا ر وین نصب ،ترمیر ت ناه،اری کیسا الستیکی امحفظا
گاز) یر اثر تاکنشهای شیمیایی ا رت ن ،مشکالت مر ون ا تأمین
رت ن ت تنظیم سطح منطع انطسان ،ذ،م خرتج رطو ت ت اکسیژن
موجوی یر رت ن ا خارج ترانسفورماتور ت مهمتر از هما ،نیاز ا
ی رق کرین ترانسفورماتور جهت نصب ت ترمیرات از ایرایات ذم،ه
این رتش ا شمار میآی ]1[ ،ت [.]2
معرفی دستگاه بافرباکس
همانطور کا اشاره ش ،،ایری ت ا محالل ذایق ارت ن ت ستولوز)
ا ح ش،ن اکسیژن یر رت ن تسریع میشوی .این مو وع یر موری
ترانسفورماتورهایی کا یر فضای از نصب ش،هان ،یشتر ت سریعتر
ویه ت اذف کاهش ذمر آنها خواه ،ش .،همانطور کا اشاره ش،،
محفظا تنفسی ت رطو تگیر ،یکی از قسمتهای حفاظتی ت ایمنی
ترانسفورماتورهای ق،رت است کا ا کنترل ت ایشایری از ترتی
رطو ت ،اکسیژن ،گریت طار ت سایر ناخالصیها ا یاخ رت ن ،می-
توان ،ن ش مؤثری یر تریین طول ذمر ترانسفورماتور یاشتا اش.،
انجام ازیی،های یترهای ت زمان ن،ی ش،ه ،خارج نموین ناخالصیها
از محفظا ت ترویض ،تصفیا ت احیاء رطو تگیر اسیتیکاژل) اذف
کاهش احتمال رتز خرا ی ت ن ص ناشی از ترتی رطو ت ت اکسیژن ا
یاخ رت ن ترانسفورماتور میشوی [.]13
افر اکس یک مجموذا استواناای شک است کا یر مسیر تنفس
ترانسفورماتور ت ر ،از ا االی) رطو تگیر نصب میشوی ت ا ایجای
یک فشار مثطت از نفوذ گازها ااکسیژن ت رطو ت) ا یاخ منطع
ذخیره رت ن جتوگیری میکن .،مخان استواناای افر اکس ا م ،اری
رت ن امشا ا رت ن ترانسفورماتور) ار میشوی ت یک ییسک
آلومینیومی شناتر رت ن را از هوای محی ج،ا میکن،؛ این رت ن ا
فشاری کا ناشی از تغییرات یمای ترانسفورماتور ت انطسان ت ان طاض
گاز انیترتژن) موجوی یر تانک ذخیره رت ن است ،اال ت اایین می-
رتی، .ین ترتیب کا مطا ق شک  ،2ا افاایش یمای ترانسفورماتور
گاز انیترتژن) یاخ منطع ذخیره رت ن منطس میشوی؛ نیرتی

شک  :0ترانسفورماتور هرمتیک ا ،تن منطع انطسان)

جلوگیری از نفوذ هوای مرطوب با استفاده از کیسه نیتروژن
یر این رتش کا نیاز ا متوقف کرین ترانسفورماتور ت تختیا
رت ن موجوی یر منطع انطسان تجوی یاری ،مسیر تنفس ترانسفورماتور
تغییر ای،ا میکن،؛ ،ین ترتیب کا مطا ق شک  4ا ا افا ش،ن
کیسا مخصوص گاز انیترتژن) اذنوان محفظا گاز ،از ارتطان
مست یم ین رت ن ت هوای محی جتوگیری میشوی .14گاز موری
استفایه اثر مخرر ر رتی رت ن ت سایر موای ذای ی ت قسمتهای

Hermetically Sealed Transformer
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 10تانک اصتی رت ن ت راییاتورهای ترانسفورماتورهای هرمتیک ،قا تیت
تحم فشارهای ناشی از انطسان ت ان طاض رت ن را یارن.،
Retrofit Airbag

14
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حاص از این فراین ،سطح رت ن را یر سیتن،ر خارجی یستااه
افر اکس اکا ا منطع ذخیره رت ن متص ش،ه) ا سمت اایین ت
متراقطاً یر سیتن،ر یاختی یستااه اکا ا محفظا رطو تگیر متص
ش،ه) ا سمت اال فشار مییه .،اطور مشا ا هناام خنک ش،ن
ترانسفورماتور فشار هوای محی اذف اایین رفتن سیتن،ر یاختی ت
متراقطاً اال رفتن سیتن،ر خارجی خواه ،ش ]1[ ،ت [.]2

شک  :5استفایه از یستااه افر اکس اصورت موازی

ماایای ذم،ه استفایه از این یستااه نسطت ا سایر مواری ذنوان
ش،ه یر خش  ،4ذطارتن ،از:







هاینا قا توجیا ،یر را ر افاایش ذمر ترانسفورماتور اذتت
جتوگیری از شتار یر ایری ذایق
ذ،م نیاز ا ایاتلا ا ی رق کرین) ت ذ،م یخالت یر ذمتکری
ذایی ترانسفورماتور
ترمیر ت ناه،اری سیار کم یر طول یتره نصب
کاهش قا توجا میاان اکسیژن محتول یر رت ن ت متراقطاً
افاایش ذمر ذایق کا ی استولوز) ترانسفورماتور
جتوگیری از نفوذ هوای مرطور ا یاخ تانک ذخیره رت ن

شک  :2ساختار یستااه افر اکس یر مسیر تنفس ترانسفورماتور



،ینترتیب ،ا ج،ا ش،ن گازهای موجوی یر اتمسفر محان
ترانسفورماتور اهوای محی ) از گاز انیترتژن) موجوی یر تانک ذخیره
رت ن ،از ترتی هوای مرطور ا یاخ آن جتوگیری میشوی .یر این
شرای  ،اگر فشار گاز انیترتژن) موجوی یر تانک ذخیره رت ن از 43
میتی ار یشتر شوی ایرنی سطح رت ن سیتن،ر یاختی یشینا م ،ار
خوی را یاشتا اش ،)،گاز انیترتژن) ا افی یر محی رها میشوی؛
الرکس ،اگر فشار گاز انیترتژن) موجوی یر تانک ذخیره رت ن از 23
میتی ار کمتر شوی ایرنی سطح رت ن سیتن،ر یاختی کمینا م ،ار
خوی را یاشتا اش ،)،کمطوی گاز انیترتژن) توس مخان نیترتژن
مشخص ش،ه یر شک  2تغ یا میشوی .همچنین یر طول ازه زمانی
مشخصی کا این یستااه رتی ترانسفورماتور نصب میشوی ،اکسیژن
موجوی یر رت ن ترانسفورماتور ا نیترتژن جایااین میشوی .همان-
طور کا یر شک  5قا مشاه،ه است .ا افاایش ق،رت
ترانسفورماتور ،میتوان از ان ،مجموذا افر اکس اصورت موازی
استفایه نموی [ ]1ت [.]2



نصب آسان ت یر یسترس وین تجهیاات



ذمر طوالنی ت قا تیت انت ال ت نصب آن رای ییار
ترانسفورماتورهای مجموذا
قا تیت تططیق ا یری یستااه ا سطح ت یمای رت ن
ترانسفورماتور





قا تیت ا افا ش،ن یستااه افر اکس ا ترانسفورماتورهای
ق،یمی ت ج،ی،

اشغال کمترین فضای ممکن ا توجا ا امکان نصب ان،
یستااه افر اکس اصورت موازی ا ا شک  5توجا کنی)،

از جمتا امکاناتی کا قا ا افا ش،ن ا یستااه افر اکس
هستن ،نیا میتوان اا افا کرین سیستم خشککن خارجی 12ت
سیستم مانیتور کنن،ه اکسیژن ،رطو ت ت هی،رتژن اشاره کری.
شک  0نمونا ذمتی نصب یستااه افر اکس رای یک
ترانسفورماتور ق،رت را نشان مییه ]1[ ،ت [.]2

Regenerable external dryer
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میاان اکسیژن یر م،ت نصب یستااه ا ت وح قا
[ ]1ت [.]2

مشاه،ه است

همانطور کا یر خش  2-2اشاره ش ،،تظت گاز
مونواکسی،کر ن محتول یر رت ن ا افاایش یما ت همچنین م،ت
زمان ایری افاایش مییا ،؛ یر شک  8نیا تظت گاز
مونواکسی،کر ن محتول یر رت ن افاایش یافتا کا از یالی آن می-
توان ا افاایش یما ت ایری ذایق ستولای اشاره یاشت کا ارتطاطی
اا افا ش،ن یستااه افر اکس ا سیستم ن،اری [.]4
بررسی نتایج آزمونهاای روغان ترانسافورماتورهای اصالی
نیروگاه طوس طبق رویه ارائه شده
ا توجا ا نتایج آزمونهای گازکرتماتوگرافی انجام ش،ه ارای 4
یستااه ترانسفورماتور اصتی نیرتگاه طاوس ت اساتفایه از رتیاا ارالاا
ش،ه یر خش  ،1-2اجا گازهای منواکسی،کر ن ت ییاکسای،کر ن،
ت ریت سایر گازها ذایی ویه ت ترانسفورماتورهای م کور یر ت ریت
یااک قاارار ماایگیرناا،؛ لکاان ااا توجااا ااا یشااتر ااوین گازهااای
منواکسی،کر ن ت یی اکسی،کر ن از ت ریت یک ،نرخ رش ،آنها ارای
هر  4یستااه ترانسفورماتور ررسی گریی ،کا مشخص ش ،تاح،های
 1ت  4اهار یارای نارخ رشا ،یشاتری هساتن .،ساپس اا ررسای
ت ریت اکسیژن محتول یر رت ان ترانسافورماتورها کاا یر شاک 9
نشان یایه ش،ه ،ترانسفورماتور تاح 4 ،اذنوان اتلین ترانسافورماتور
جهت ا افا کرین یستااه افر اکس ایشانهای گرییا .،اا توجاا اا
ج،تل  ،2نموناگیری ماهانا رای این ترانسفورماتور مفی ،انظر می-
رس.]11[ ،

شک  :0ا افا کرین افر اکس یر مسیر تنفس ترانسفورماتور

ا نصب یستااه ت یر م،ار قرارگرفتن آن ،انجام آزمونهای زمان-
ن،ی ش،ه رتی رت ن ایاما یافتا ت ت ریت نرخ رش ،گاز اکسیژن ت
سایر گازهای کتی،ی رص ،شوی .شک  8نتایج حاص از نصب یستااه
افر اکس رای یک ترانسفورماتور ق،رت را نشان مییه ،کا کاهش
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[5] S. Tenbohlen M. Stach, T. Lainck, (2014). “New
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Sealing of Power Transformers.” CIGRE
SESSIONS conference 2004.
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نتیجهگیری
ا توجا ا اهمیت ت ن ش حیاتی کنترل میاان اکسیژن ت رطو ت
موجوی یر ذایق ترانسفورماتورهای قا،رت یر حاین هاره اریاری یاا
ذمتیات تصفیا رت ن ،یر این مطالرا اا مررفای یساتااه افر ااکس،
تأثیر آن یر کاهش میااان اکسایژن ت رطو ات ترانسافورماتور ماوری
ررسی قرار گرفت .یر ایاما اا یر نظار گارفتن رتیاا ارالاا شا،ه یر
استان،اری  IEEEجهت تریین ت ریت ت تصمیمگیری یر ماوری اازه
زمانی نمونا ریاری ت یر صورت نیاز اذمال مح،تییتهای هره ریاری
رای ترانسفورماتورها ،ا ررسی نتایج آزماونهاای گازکرتمااتوگرافی
ترانسفورماتورهای اصتی نیرتگاه طوس ،ترانسفورماتور تاح 4 ،جهات
نصب یستااه افر اکس ت نموناگیری ماهانا ایشنهای گریی.،

[ ]8مرتضی اسالمیان ،تحی ،نطئی ،ا راهیم تل،خانی” ،ارزیا ی
ت ریت ترانسفورماتور ا استفایه از آنا یا گازهای محتول یر
رت ن“ ،موسسا تح ی ات ترانسفورماتور ایران ،اتلین کنفرانس ت
نمایشااه ینالمتتی ترانسفورماتور.1090 ،
[ ]9محم ،میرزایی ،احم ،المی ،حمی،ر ا المی”،تریین
شاخصهای رت ن ترانسفورماتور تحت تأثیر تنشهای حرارتی“،
یست سومین کنفرانس ینالمتتی رق تهران.PSC 2008 ،
[ ]13رسول اسکن،ری ،محم،ذتی صفاری ،ذتیاکطر یایانییماتن،ی،
”انج راهکار ارت اء کارایی سیتیکاژل ت محفظا تنفسی
ترانسفورماتورهای رت نی شطکا توزیع نیرتی رق ا یی،گاه
 HSEفنی ت اقتصایی“ ،اتلین کنفرانی متی ه،اشت ،ایمنی ت
محی زیست ،یانشااه آزای اسالمی ماهشهر.1091 ،
[ ]11نتایج آزمونهای گازکرتماتوگرافی ترانسفورماتورهای ژنراتور از
سال  ،1081مرکا اسنای فنی نیرتگاه طوس.

مراجع
[1] Dipl.-Ing. K. Olbricht,
“Top Solution for
Transformer Life Time Eextension.” TLM,
Transformer Life Management conference 2014.
[2] User Guide Manual. “Universal Berating Buffer
Box (G3B).” Universal Breathing Buffer Box G3B
19/01/14/02 English.
[3] PankajShukla,
Y.R.
Sood,
R.K.
Jarial.
“Experimental Evaluation of Water Content In
Transformer Oil.” International Journal of
Innovative Research in Science, Engineering and
Technology Vol. 2, Issue 1, Janauary 2013.
[4] IEEE-Std.-C57.104-2008, “IEEE Guide for the
Interpretation of Gases Generated in Oil Immersed
Transformers.” 2008.

0

 5اسفند ماه NCPE 2017 ،1931

