


NO Test Test method

1 Color and Appearance ISO2049

2 Viscosity at 40 C ISO3104

3 Viscosity at -30C ISO3104

4 Pour point ISO3016

5 Water content IEC60814

6 Breakdown voltage IEC60156

7 Density at 20 °C ISO3675

8 DDF at 90 °C (tg delta) IEC60247

9 Acidity IEC62021

10 Interfacial Tension EN14210

11 Corrosive Sulphur DIN 51353

12 Potentially corrosive sulphur IEC62535

13 DBDS IEC62697

14 Inhibitor content IEC60666

15 Metal passivator additives IEC60666

16 2- Furfural and related compounds IEC61198

17 Oxidation stability (164hours) IEC61125C

18 Flash point ISO2719

19 PCA IP346

20 PCB IEC61619

21 Carbon Composition IEC60590

22 Gas Chromatography (DGA) IEC60599
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درباره ما

شــرکت الونــد تــوان انــرژی در ســال 1389 تاســیس شــد و زمینــه فعالیــت آن ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی و مشــاوره ای، فــروش 
محصــوالت و برگــزاری ســمینار و دوره هــای آموزشــی مرتبــط بــا صنعــت بــرق بــه ویــژه ترانســفورماتور مــی باشــد. 

عمرسنجی ترانسفورماتورها و انجام آزمونهای روغن ترانسفورماتور 

شــرکت الونــد تــوان انــرژی بــا در اختیــار داشــتن آزمایشــگاه مجهــز )کــه با مشــاوره و نظــارت آقــای پروفســور بهــروز پهلوانپــور تجهیز 
و راه انــدازی شــده اســت( و کارشناســان متخصــص و باتجربــه در امــر نمونــه بــرداری، تســت و تحلیــل آزمونهــای روغــن، توانایــی انجــام 
کلیــه آزمونهــای روغــن نــو و درحــال بهــره بــرداری ترانســفورماتور و تحلیــل نتایــج مطابــق اســتانداردهای IEC60296 )ویرایــش ســال 
ــن  ــط ای ــام توس ــل انج ــای قاب ــال 2015( را دارد. آزمونه ــش س ــال 2013( و IEC60599 )ویرای ــش س 2012( و IEC60422 )ویرای

شــرکت در جــدول ذیــل ذکــر شــده اســت.
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انجام آزمونهای ترموگرافی، الکتریکی، سرویس و تعمیرات ترانسفورماتور و تپ چنجر

شــرکت الونــد تــوان انــرژی بعنــوان نماینــده شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایــران ترانســفو ) کــد 58 ( و بــا بهــره گیــری از کادری 
مجــرب و بــا تجربــه توانایــی انجــام کلیــه آزمــون هــای الکتریکــی، ســرویس و تعمیــرات انــواع ترانســفورماتور و تــپ چنجــر را داراســت. 

آزمــون هــای قابــل انجــام توســط شــرکت الونــد تــوان انــرژی در محــل نصــب ترانســفورماتور در جــدول ذیــل ذکــر شــده انــد:

آزمونهای ترانسفورماتور و تپ چنجر

آزمون ترموگرافی ۱

تست مقاومت عایقی )میگر(2

اندازه گیری مقاومت اهمی۳

آزمون تقسیم شار۴

اندازه گیری نسبت تبدیل و کنترل گروه برداری۵

ــا(  و ۶ ــت دلت ــی )تانژان ــات عایق ــب تلف ــری ضری ــدازه گی ان
ظرفیــت خازنــی ترانســفورماتور و بوشــینگ

سیگنال چک تجهیزات حفاظتی۷

اندازه گیری جریان امپدانس۸

۹)FRA( آنالیز پاسخ فرکانسی

۱۰)FDS( طیف نمایی دامنه فرکانسی

۱۱)PDA( آنالیز تخلیه جزئی

اندازه گیری جریان بی باری در کلیه تپها۱2

بررسی عملکرد موتور درایو تپ چنجر۱۳

۱۴
ــورت  ــه ص ــا ب ــچ ه ــیم پی ــی س ــت اهم ــری مقاوم ــدازه گی ان
ــپ  ــای ت ــت کنتاکته ــی وضع ــت بررس ــت جه ــت و برگش رف

ــلکتور س

ــت ۱۵ ــی وضعی ــی جهــت بررس ــت دینامیک ــری مقاوم ــدازه گی ان
ــاژ ــم ولت ــد تنظی کنتاکــت هــای کلی

کنترل پیوستگی جریان تپ چنجر۱۶

اندازه گیری جریان موتور درایو تپ چنجر۱۷



۳

مشاوره

ــان  ــاتید و کارشناس ــکاری اس ــا هم ــرژی ب ــوان ان ــد ت ــرکت الون ش
خبــره داخلــی و خارجــی صنعــت ترانســفورماتور، آمادگــی ارائــه خدمات 
ــداری  ــرویس و نگه ــر و س ــد، تعمی ــای تولی ــه ه ــاوره ای در زمین مش

ــفورماتور را دارد. ترانس

تصفیه فیزیکی و شیمیائی و تعویض روغن ترانسفورماتور 

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از آزمــون هــای روغــن، شــرکت الونــد 
ــات  ــی انجــام عملی ــه درخواســت مشــتری آمادگ ــا ب ــرژی بن ــوان ان ت
تصفیــه فیزیکــی و شــیمیائی و نیــز تعویــض روغــن ترانســفورماتور را 

دارد. 



۴

رفع نشتی روغن ترانسفورماتور بصورت آنالین

ــدرت مســئله ایســت  ــع و ق نشــتی روغــن ترانســفورماتورهای توزی
کــه بهــره بــرداران بــه کــرات بــا آن روبــرو مــی شــوند. شــرکت آلمانی 
MultiMetall بــرای حــل ایــن معضــل پوشــش مخصوصــی بــا نــام 

 Online تولیــد نمــوده اســت کــه مــی تــوان بــه صــورت OL تجــاری
و یــا Offline نشــتی روغــن ترانســفورماتور را برطــرف نمــود. پوشــش 
ــران  ــع نشــتی روغــن ترانســفورماتور در ســال 1390 در شــرکت ای رف
ترانســفو مــورد آزمــون هــای عملکــردی و آزمایشــگاهی قــرار گرفــت 
ــه شــرکت هــای  ــده ب ــه دســت آم ــز ب ــت آمی ــج موفقی و پــس از نتای
خدماتــی و بهــره بــردار ترانســفورماتور معرفــی گردیــد. ایــن محصــول 
ــورد اســتفاده  ــداری و م ــون توســط بیــش از 200 شــرکت خری ــا کن ت
قــرار گرفتــه اســت. راهنمــای اســتفاده از ایــن محصــول، تاییدیــه هــا 
ــل  ــرژی قاب ــوان ان ــد ت ــرکت الون ــایت ش ــروش در وبس ــت ف و فهرس

مشــاهده اســت.

تامین تجهیزات نمونه برداری و تست روغن 
ترانسفورماتور و تهیه مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاهها

ــن  ــون تامی ــا کن ــال 1390 ت ــرژی از س ــوان ان ــد ت ــرکت الون ش
تجهیــزات تســت و نمونــه بــرداری روغــن ترانســفورماتور و تهیــه مــواد 

ــت. ــته اس ــده داش ــگاهها را برعه ــاز آزمایش ــورد نی ــی م مصرف



۵

فروش ترانسفورماتور

فــروش  نماینــده  عنــوان  بــه  انــرژی  تــوان  الونــد  شــرکت 
ــواع  ــه ان ــکان ارائ ــد 102( ام ــفو )ک ــران ترانس ــی ای ــرکت بازرگان ش
ترانســفورماتورهای نرمــال و ویــژه ســاخت شــرکت ایــران ترانســفو را 

ــور دارد. ــر کش ــوری، در سراس ــل ف ــب و تحوی ــت مناس ــا قیم ب

تامین روغن ترانسفورماتور

ــروش شــرکت  ــده ف ــوان نماین ــه عن ــرژی ب ــوان ان ــد ت شــرکت الون
ایــران ترانســفو امــکان ارائــه انــواع روغــن ترانســفورماتور کالس یــک 

ــازار را داراســت.  ــا پاییــن تریــن قیمــت در ســطح ب و دو ب



۶

آموزش

ــای آموزشــی  ــا و کارگاهه ــرژی دوره ه ــوان ان ــد ت ــرکت الون ش
مختلفــی بــا همــکاری شــرکت ایــران ترانســفو، موسســه تحقیقــات 
ــران  ــروش ای ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ــران و ش ــفورماتور ای ترانس
ترانســفو بــا موضــوع ترانســفورماتور برگــزار مــی نمایــد. همچنیــن 
امــکان برگــزاری ایــن دوره هــای آموزشــی در محــل شــرکتهای 

بهــره بــردار ترانســفورماتور نیــز وجــود دارد.




