
: کنفرانس بین المللی ارزیابی وضعیت و عیب یابی تجهیزات الکتریکی
و بریکرهاي فشار قويGISگیري، کابل،ترانسفورماتورهاي اندازهترانسفورماتور، موتور، ژنراتور، 

: نیروگاه طرشت (تهران)محل برگزاري18/5/96لغایت 17/5/96زمان اجراء:
ریال000/500/6:هزینه ثبت نام در دورهدکتر محمد مراديمترجم مقاالت انگلیسی: 

فصلنامه ترانسفورماتورتخصصی ترانسفورماتور،فوق کلینیک ،OMICRONشرکت :گواهینامه

بندي ارائه مقاالترنامه زمان ب

(صبح)17/5/96سه شنبه، –روز اول 

زمان ارائه دهندهبرنامهردیف
شروع

زمان 
شرکت/ سازمانپایان

-8:3010:30-نشست اول: افتتاحیه و ارایه مقاالت1

-8:308:50-مراسم افتتاحیه

پروفسور روغنمزایا و معایب تصفیه شیمیائی روغن در مقایسه با تعویضمقاله اول:1-1
8:509:20حسین برسی

دانشگاه هانوفر
کلنیک فوق تخصصی 
ترانسفورماتور پارس

ارزیابی وضعیت ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهاي مقاله دوم:1-2
محلول در روغن: آیا این روش قابل اعتماد است؟

پروفسور 
9:209:50NYNASبهروز پهلوانپور

IEC

.Profترانسفورماتور در سایتآزمونهاي فشار قوي مقاله سوم:1-3
Peter Werle

9:5010:30
دانشگاه هانوفر

کلنیک فوق تخصصی 
ترانسفورماتور پارس

-10:3011-پذیرائیاستراحت و 
-1112:30-نشست دوم: ارایه مقاالت2

آزمونهاي عیب یابی عایقی ترانسفورماتور و بوشینگ: انواع و مقاله چهارم: 2-1
کاربردها

Martin
Anglhuber

00:1100:12OMICRON
Austria

: IEC62874عمرسنجی ترانسفورماتور با کمک استاندارد پنجم:مقاله2-2
تحقیقات میدانی

مهندس جعفر 
الوند توان نرژي00:1212:30شریفی

-12:3013:30-نهار و نماز



)(بعدازظهر17/5/96سه شنبه، –روز اول 

زمان ارائه دهندهبرنامهردیف
شروع

زمان 
پایان

شرکت/ 
سازمان

-13:3015:30-ارایه مقاالتنشست سوم:3

مسئله رطوبت در ترانسفورماتور: منبع تشکیل، خطرات و شیوه :مقاله ششم3-1
هاي اندازه گیري

Martin
Anglhuber

13:3014:10OMICRON
Austria

Martinترانسفورماتور: چرا، کی و چگونه؟خشک سازي هفتم:مقاله 3-2
Anglhuber

14:1014:50OMICRON
Austria

یابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهاي گیري و مکاناندازه: مهشتمقاله3-3
قدرت

Dr. Wojciech
Koltunowicz

14:5015:30OMICRON
Germany

-15:3016:00-پذیرائیاستراحت و 
-1617:30-: ارایه مقاالتنشست چهارم4

Dr. Fabioاستفاده از روغن استر بعنوان جایگزین روغن معدنیم: مقاله نه4-1
Scatiggio

00:1630:16Terna Group
Italy

Wolfgangآزمونهاي روغن: ابزاري مناسب براي عیب یابی ترانسفورماتورم: مقاله ده4-2
Sorgatz

30:1617:00Energy
Support

عیب یابی بریکرهاي فشار قوي با کمک آزمونهاي الکتریکی و مقاله یازدهم: 4-3
توان مبدل باختر17:0017:30دکتر محمد مراديمکانیکی 



)(صبح18/5/96شنبه، چهار–روز دوم

زمان ارائه دهندهبرنامهردیف
شروع

زمان 
پایان

شرکت/ 
سازمان

-8:3010:30-مقاالتنشست پنجم: ارایه 5

8:309:10NYNASپروفسور بهروز پهلوانپورنحوه انتخاب روغن عایقی ترانسفورماتور:مقاله دوازدهم5-1
IEC

: FRAشناسائی خطاهاي سیم پیچ با کمک آزمون :سیزدهممقاله 5-2
مثالهاي عملی

Martin
Anglhuber

9:109:50OMICRON
Austria

یه جزئی برروي ترانسفورماتورهاي جریان و شناسائی تخل: چهاردهممقاله 5-3
Bavely Farid9:5010:30OMICRON: مثالهاي عملیولتاژ

Middle East

-10:3011:00-پذیرائیاستراحت و 
-11:0013:00-: ارایه مقاالتنشست ششم6

Bavely Farid11:0011:40OMICRONجریانترانسفورماتورهاي گیري دقت : اندازهممقاله پانزده1- 6
Middle East

Fabian Otti11:4012:20OMICRONموتور و ژنراتورآزمونهاي الکتریکی : شانزدهممقاله2- 6
Austria

: معرفی و ارائه موتور و ژنراتورگیري تخلیه جزئی در اندازه: هفدهممقاله 3- 6
Fabian Otti12:2013:00OMICRONمثالهاي عملی

Austria

-13:0013:50-نهار و نماز

-13:5015:10-: ارایه مقاالتنشست هفتم7

: موتور و ژنراتورپایش و مونیتورینگ تخلیه جزئی در :ممقاله هجده7-1
مثالهاي عملی 

Dr. Wojciech
Koltunowicz

13:5014:30OMICRON
Germany

روشازاستفادهبایجزئهیتخلمنبعچندکیتفک: منوزدهمقاله 7-2
DBSCANيبندخوشه

مهندس 
بهگام 14:3015:00باغیمحمدهادي ژاله

فرآیند نوین
-15:0015:30-پذیرائیاستراحت و 

-15:3017:00-: ارایه مقاالتنشست هشتم8

.GISDrاندازه گیري تخلیه جزئی در سوئیچگیرهاي : مقاله بیستم8-1 Wojciech
Koltunowicz

15:3016:10OMICRON
Germany

.Drتست و پایش تخلیه جزئی در کابلهاي فشار قوي: مبیست و یکمقاله8-2 Wojciech
Koltunowicz

16:1017:00OMICRON
Germany


