
 
  

 

  

 :کارگاه آموزشی

 «های توزیع و قدرتراه اندازی و عیب یابی ترانسفورماتور ،نصب ،آزمونهای کارخانه ایآشنایی با »

 

 مشخصات کارگاه آموزشی:

 )دو روز( ساعت ۸۱: کارگاهمدت 

 ۸۹۳۱ مردادماه ۷الی  ۶زمان اجراء: 

 کارخانه ایران ترانسفو )زنجان( :محل برگزاری

 مهندس محسن انصاری و مهندس جعفر شریفی: ینمدرس

موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران )دارای مجوز از طرف شرکت ایران ترانسفو و  آموزشی ارائه گواهینامهگواهینامه: 

 برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت(

 پیام زنجانهتل  اقامت:

 احتساب سه شب اقامت و ناهار و شام( ریال )با 000/۳00/۷ هزینه ثبت نام:

 

 سرفصل مطالب و برنامه زمانبندی

 

 ۵/۵/۴۹دوشنبه 

 زمان موضوع

 ۸۱-00 پذیرش در هتل

 ۸۳:۹0-0۸:۹0 صرف شام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

  

 ۶/۵/۴۹شنبه سه 

 (مهندس محسن انصاری)مدرس:  

 زمان موضوع

 معرفی آزمونهای ترانسفورماتور و استانداردهای مربوطه نشست اول:

 معرفی استانداردهای آزمون ترانسفورماتور و حدود پذیرش )تولرانس( -

 آزمونهای کارخانه ای )روتین، تایپ و مخصوص( -

 آزمونهای نصب و راه اندازی -

 آزمونهای دوره ای، ارزیابی وضعیت، عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور در سایت -

۸0:۹0-۱:۹0 

 ۸0:۹0-۸۸ استراحت و پذیرائی

 و حدود پذیرش )تولرانس( کارخانه ای ، تایپ و مخصوصآزمونهای روتین نشست دوم:

 تست نسبت تبدیل و کنترل گروه برداری -

 اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ -

 اندازه گیری تلفات و جریان بی باری -

 کوتاهاندازه گیری تلفات بار و امپدانس اتصال  -

 آزمونهای عایقی -

 آزمونهای تپ چنجر -

 تست جهش حرارتی -

 اندازه گیری ظرفیت خازنی بین سیم پیچها و سیم پیچ با زمین -

 آزمون اتصال کوتاه -

 تعیین سطح صدای ترانسفورماتور -

 اندازه گیری مقاومت عایقی سیم پیچها نسبت به زمین و/یا اندازه گیری ضریب تلفات عایقی -

۸۹-۸۸ 

 ۸۹-۸۱ نمازناهار و 

 و تحلیل نتایج آزمونهای نصب، راه اندازی و عیب یابی ترانسفورماتور :سومنشست 

 اندازه گیری نسبت تبدیل وکنترل گروه برداری  -

 اندازه گیری جریان بی باری  -

 سیم پیچ ها  DCاندازه گیری مقاومت  -

 اندازه گیری استقامت عایقی )تست میگر( -

 و ظرفیت خازنی سیم پیچ ها �tgاندازه گیری  -

 اندازه گیری امپدانس اتصال کوتاه -

 تقسیم شار -

 پیوستگی تپ چنجر -

۸3:۹0- ۸۱ 

 ۸3:۹0-۸۶ استراحت و پذیرائی

 ترانسفورماتور مدرنآزمونهای  :چهارمنشست 
- FRA (Frequency Response Analyses) - FDS (Frequency Domain Spectroscopy) 
- PDM (Partial Discharge Measurement) - HV tests on site  

۸۷:۹0-۸۶ 

 ۸۱-00 و صرف شام بازدید از مناطق دیدنی زنجان



 
  

 

  

 

 صبح: ۷/۵/۴۹شنبه چهار

 (مهندس محسن انصاری)مدرس: 

 زمان موضوع

 ۱:۹0-۸0 آشنایی با نحوه انجام آزمونهای کارخانه ای در آزمایشگاه فشار قوی کارخانه ایران ترانسفو نشست پنجم:

 ۸0-۸0:۹0 استراحت و پذیرائی

 ۸0-۸۹ ترانسفورماتور در کارخانه ایران ترانسفو و تست بازدید از فرآیند تولید کارگاه اول:

 ۸۹-۸۱ناهار و نماز

 

 بعد از ظهر: ۷/۵/۴۹شنبه چهار

 (جعفر شریفیمهندس )مدرس: 

 زمان موضوع

 کنترل کیفی روغن ترانسفورماتور آزمونهایآشنایی با : ششمنشست 

 (00۸0ویرایش سال  IEC60296روغن نو )مطابق استاندارد کنترل کیفی  آزمونهای 

 (00۸۹ویرایش سال IEC60422 روغن پیش از راه اندازی ترانسفورماتور )مطابق استاندارد کنترل کیفی آزمونهای  

 (00۸۹ویرایش سال  IEC60422  ور )مطابق استانداردآزمونهای کنترل کیفی روغن درحال بهره برداری ترانسفورمات 

 تصفیه فیزیکی، تصفیه شیمیائی و تعویض روغن ترانسفورماتور 

۸3:۹0-۸۱ 

 ۸3:۹0-۸۶ استراحت و پذیرائی

ارزیابی وضعیت، عیب یابی و تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای نشست هفتم: 

 فورفورالگازکروماتوگرافی و 

   و IEC60599: 2015های روشارزیابی وضعیت و عیب یابی ترانسفورماتور با استفاده از آزمون گازکروماتوگرافی ) 

IEEE C57.104: 2008( 
فورفورال -تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور با توجه به مقادیر دی اکسید کربن )آزمون گازکروماتوگرافی( و دو 

 IEC62874: 2015)آزمون فورفورال( برمبنای استاندارد 

۸۷:۹0-۸۶ 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

  

 

 دوره ینسوابق علمی و کاری مدرس

 

 

 

 محسن انصاریمهندس  :اولمدرس 

 

 

 

 تحصیالت: 

 تبریزقدرت از دانشگاه  -لیسانس برق -

 

 سوابق کاری: 

 زنجان -رئیس آزمایشگاه فشار قوی کارخانه ایران ترانسفو  -

  زنجان -کارشناس تست آزمایشگاه فشار قوی کارخانه ایران ترانسفو  -

 

 تخصص: 

 تست ترانسفورماتور و تجهیزات جانبی -

 تست و راه اندازی ترانسفورماتور در سایت -

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

  

 

 

 

 مهندس جعفر شریفی وم:دمدرس 

 

 

 

 تحصیالت: 

 ۸۹۷۶از دانشگاه آزاد تهران جنوب: لیسانس مهندسی شیمی فرآیند  -

 

 سوابق کاری: 

  ۸۹۱۱: از سال مدیر آزمایشگاه روغن و مواد موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران )شرکت ایران ترانسفو( -

 ۸۹۱۱لغایت  ۸۹۱۹: شرکت پاکسانرئیس واحدهای فرآیندی سولفوناسیون و مسئول فنی  -

 ۸۹۱۹لغایت  ۸۹۱0ری:  رئیس آزمایشگاه مواد و بازرسی فنی شرکت ایران ترانسفو -

 ۸۹۷۳لغایت  ۸۹۷۱تولید کننده قطعات الستیکی ایران خودرو: پارس، رئیس آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت  -

 

 گردآوری و تالیفات:

 استفاده در ساخت روغن ترانسفورماتورارزیابی تکنولوژیهای مورد تدوین گزارش  -

 تدوین استاندارد روغن ترانسفورماتور شرکت ایران ترانسفو -

 ترجمه استانداردهای ایمنی در آزمایشگاه -

 گردآوری و تالیف استانداردهای رنگ مایع مورد استفاده ترانسفورماتورهای قدرت شرکت ایران ترانسفو -

 سفورماتورهای قدرت شرکت ایران ترانسفوبهینه سازی پوشش بدنه ترانتدوین گزارش  -

  PCBsارزیابی و انتخاب تکنولوژی معدوم سازی روغنهای آسکارل و آلوده به  -

 تدوین دستورالعمل ضدزنگ و رنگهای صنعتی مورد استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع شرکت ایران ترانسفو ری -

 ترانسفورماتورتدوین گزارش انواع روغنهای صنعتی بویژه روغنهای  -

 

 

 

 


