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مدرسین دوره:
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جزوه آموزشی:
متن انگلیسي و ترجمه فارسي استانداردهای روغن ( IEC60422: 2013و  IEC62874 :2015و )IEC60599: 2015

سه شنبه ۹5/3/4
موضوع

زمان

نشست اول :آشنایی با روغن عایقی
آشنايي با نحوه تولید روغن
معرفي استانداردهای روغن
روغنهای معدني و آلي

1:۹0-80:۹0

روغنهای نفتانیک و پارافنیک
روغن حاوی مواد بازدارنده ) (Inhibited Oilو روغن فاقد مواد بازدارنده )(Uninhibited Oil
نشست دوم :آشنایی با الزامات روغن ترانسفورماتور
آشنايي با الزامات روغن نو (مطابق استاندارد  IEC60296ويرايش سال )2082
آزمونهای الزم برروی روغن پیش از راه اندازی ترانسفورماتور (مطابق استاندارد  IEC60422ويرايش سال )208۹

88-82:۹0

آشنايي با الزامات روغن درحال بهره برداری ترانسفورماتور و تپ چنجر (مطابق استاندارد ) IEC60422
نشست سوم :نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور
نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور جهت انجام آزمونهای كنترل كیفي (مطابق با استاندارد )IEC60475:2011
نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور جهت انجام آزمون گازكروماتوگرافي (مطابق با استاندارد )IEC60567:2011

84-85:۹0

نمونه برداری از گاز رله بوخلهتز جهت انجام آزمون گازكروماتوگرافي (مطابق با استاندارد )IEC60567:2011

نشست چهارم :سرویس و نگهداری از روغن ترانسفورماتور
حمل و نقل و انبارش
شرايط اضافه نمودن روغن به ترانسفورماتور
تعیین مقدار مواد بازدارنده مورد نیاز برای ترانسفوماتور با توجه به نتايج آزمون
روش سرريز مواد بازدارنده به روغن ترانسفورماتور در حال بهره برداری
معدوم سازی روغن های آسکارل و آلوده به PCBs
اقدامات اصالحي در خصوص روغن ترانسفورماتور :تصفیه فیزيکي ،تصفیه شیمیائي و تعويض روغن

86-8۳:۹0

چهارشنبه ۹5/3/5
موضوع

زمان

نشست پنجم :عیب یابی ترانسفورماتور و تپ چنجر با استفاده از آزمون گازکروماتوگرافی )(DGA
داليل و مکانیزم بروز خطا در ترانسفورماتور
گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور و علل پیدايش اين گازها

1:۹0-80:۹0

تاريخچه آزمون گازكروماتوگرافي
معايب داخلي ترانسفورماتور و تپ چنجر قابل تشخیص توسط آزمون DGA
نشست ششم :تحلیل آزمون گازکروماتوگرافی )(DGA
تحلیل نتايج حاصل از گازكروماتوگرافي با استفاده از استاندارد IEC60599:2015
تحلیل نتايج حاصل از گازكروماتوگرافي با استفاده از استاندارد IEEE c57.104:2008
روش دورننبرگ
روش مثلث دووال
روش گازهای كلیدی

88-82:۹0

روش راجرز
روش نسبت گازها
نحوه استفاده از نوموگرام
محدوديتهای گازكروماتوگرافي
عیب يابي تپ چنجر با استفاده از آزمون گازكروماتوگرافي
نشست هفتم :تخمین عمر ترانسفورماتور
عوامل موثر بر كاهش عمر ترانسفورماتور
اندازه گیری درجه پلیمريزاسیون عايق كاغذی بعنوان شاخص اصلي عمر ترانسفورماتور

84-85:۹0

تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور با توجه به مقادير دی اكسید كربن (آزمون گازكروماتوگرافي) و دو-فورفورال
(آزمون فورفورال) برمبنای استاندارد IEC62874: 2015

نشست هشتم :مباحث جدید در روغن عایقی
بررسي تخلیه جزئي در روغن ترانسفورماتور
تمايل به بارداری الکترواستاتیک روغن ترانسفورماتور )(ECT

مباحث ويژه در آنالیز گازهای محلول در روغن

86-8۳:۹0

مشخصات و سوابق علمی و کاری مدرسین دوره آموزشی
مدرس اول:
پروفسور بهروز پهلوانپور

تحصیالت:
 دكترای شیمي نفت تحلیلي از دانشگاه امپريال كالج لندن فوق لیسانس شیمي تحلیلي از دانشگاه امپريال كالج لندن لیسانس شیمي از دانشگاه امپريال كالج لندنسوابق عملی و کاری:
 رئیس كمسیون تدوين استاندارد (كمیته مايعات و گازهای عايقي) در موسسه  : IECاز سال  208۹تا سال 208۳Chairman of IEC Technical Committee10 (Fluids for Electro technical Applications): 2013-2019

-

رئیس كمسیون تدوين استاندارد در موسسه استاندارد بريتانیا )(Chairman of BSI, GEL 10

 مدير فني شركت  : NYNAS Naphthenicاز سال 8۳۳2 عضو هیئت علمي دانشگاه كرانفیلد انگلستان-

كارشناس محقق شبکه برق ملي انگلستان National Grid

 مشاور وزير صنايع لیبيکتابها ،مقاالت و استانداردها:
 نويسنده بیش از  ۹80مقاله و گزارش در نشريات و كنفرانسهای بین المللي نويسنده كتاب ( NYNAS Transformer Oil Handbookترجمه شده به فارسي در سال )8۹۳8 نويسنده استانداردهای  IEC60296و  IEC60422در خصوص روغن ترانسفورماتور نويسنده دو فصل از كتاب )CRC Rubber Hand Book (CRC publication USA -برنده جايزه  IECدر سال 2006

مدرس دوم:
Carl Wolmarans

تحصیالت:
 مهندسي برق قدرت از دانشگاه  Witwatersrandژوهانسبورگ (آفريقای جنوبي)سوابق عملی و کاری:
-

كارشناس تحقیق و توسعه شركت NYNAS

 كارشناس ترانسفورماتور و راكتور شركت تولید ،انتقال و توزيع برق آفريقای جنوبي )(Eskom-

عضو كمسیون تدوين استاندارد (كمیته مايعات و گازهای عايقي) در موسسه IEC

مدرس سوم:
مهندس جعفر شریفی

تحصیالت:
-

فوق لیسانس مديريت اجرائي ()EMBA

-

لیسانس مهندسي شیمي -طراحي فرايندهای شیمیايي

سوابق کاری:
 مدير آزمايشگاه روغن شركت الوند توان انرژی مدير آزمايشگاه روغن و مواد موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ايران (شركت ايران ترانسفو) رئیس آزمايشگاه مواد و بازرسي فني مواد شركت ايران ترانسفو -رئیس واحدهای فرآيندی سولفوناسیون و مسئول فني شركت پاكسان

