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 شرايط عمومي ضمانت ترانسفورماتور: فصل اول 1

 دركنندگان مواد و تجهيزات مصرف شده  ترانسفورماتورها و محصوالت ساخت خود و تامين شرايط زير ضمانتشركت ايران ترانسفو در 

 .گيرد و ساير موارد خارج از گارانتي خواهد بود عهده ميه ترانسفورماتور را ب

 .باشد ها و صورتجلسات رسمي تحويل مي الحاقيه دادقرارمدت تضمين مطابق شرايط  .1

 .هاي قيد شده مربوط انجام شده باشدهاي معمولي و تيپ مطابق شرايط قرارداد و استاندارد آزمايش .2

ها و مدارك فني معمول اين شركت و  و نقشه ها ليستها و چك  گيري ترانسفورماتور و متعلقات آن مطابق دستورالعمل تحويل .3

 .ازي كامل قبل از حمل انجام شده باشدبا آماده س

 .هاي اين شركت انجام گيرد گيري و مهار ترانسفورماتور و متعلقات آن مطابق دستورالعملنحوه بار .4

 .حمل و نقل مطابق قرارداد بوده و بيمه مطمئن داشته باشد .5

 .مطمئن استفاده شود و يا اشخاص كارآزموده و با وسيله حمل مناسب و ها شركتبراي حمل ترانسفورماتور از  .6

 .مجوز ترافيكي راهنمائي و رانندگي و راه ترابري با مسيرهاي مطمئن اخذ شده باشد .7

 .در تمام طول مسير و مدت زمان حمل مطابق دستورالعمل اين شركت انجام شده باشد ها نظارتو  ها مراقبتشرايط  .8

ط با نظر كارشناس پرسنل مسئول اين شركت خواهد ادامه ضمانت فق. سريعاً گزارش شودمعايب و حوادث جزئي حين حمل  .9

 .بود

 .كند يروني باشد شرايط را ملغي ميسوانح جدي كه ناشي از قصور حمل يا عوامل ب .11

ها و  تخليه ترانسفورماتور و متعلقات آن در مقصد بايد توسط پرسنل مجرب و با تجهيزات مطمئن و كافي مطابق دستورالعمل .11

 .هاي مربوطه تكميل و صورتجلسه گردد شود و چك ليست مدارك فني اين شركت انجام

كنترل لرزه نگار و ثبت و اخذ اطالعات آن جهت آگاهي و اطمينان از عدم ورود  به ويژهي پس از تخليه ها نظارتو  ها كنترل .12

 .هاي اين شركت انجام شده باشد ي غير مجاز مطابق دستورالعملها ضربه

ي مربوطه تنظيم و با حضور و با تاييد نمايندگان ذيصالح كارفرما و ها ليستبق چك تخليه سالم يا با معايب جزئي مطا .13

 .فروشنده ناظر ثبت موجود باشد

سوانح جدي و معايب مهم عارض شده در حين تخليه در صورتي كه به اين شركت ارتباط نداشته باشد شرايط ضمانت را  .14

 .كند ملغي مي

 .هاي فني اين شركت انجام شده باشد تور و متعلقات آن مطابق دستورالعملشرايط انبارداري و نگهداري ترانسفورما .15

و ( آالت و غيره شير تابلوهاي كنترل،) بسته باشند هاي مربوطه باز و يا  هاي نصب شده بايد مطابق دستورالعمل كليه پلمپ .16

 .مطابق چك ليست نصب و راه اندازي باشد ها پلمپبازگشايي 
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از قبيل )معايب جزئي . باشد هده مشتري ميعه انسفورماتور و متعلقات آن در محل سايت يا انبار بمسئوليت نگهداري سالم تر .17

وارد شدن خسارات جدي بيروني در محل انبار به ترانسفورماتور و . سريعاً گزارش گرددبايد ( تخليه گاز –نشتي روغن 

 .كند متعلقات آن شرايط ضمانت را ملغي مي

با حضور ناظر ها يا اشخاص مجرب و كار آزموده و  نصب ترانسفورماتور در سايت و مونتاژ متعلقات آن بايد توسط شركت .18

 .هاي فني شركت انجام گيرد مطابق دستورالعملشركت ايران ترانسفو 

فورماتور باعث ملغي ورود هرگونه خسارت جدي به ترانسفورماتور ناشي از عدم آگاهي، مهارت يا قصور گروه نصب به ترانس .19

 .گردد شدن ضمانت مي

ي ها ليستها و چك  يا اشخاص كارآزموده و مجرب مطابق دستورالعمل ها شركتي پيش از زمان راه اندازي توسط ها آزمايش .21

 .با حضور ناظر شركت ايران ترانسفو انجام شود و اين شركت

 .شود يش از راه اندازي شرايط ضمانت ملغي ميي اشتباه پها آزمايشدر صورت ورود هرگونه خسارت جدي ناشي از  .21

هاي فيزيكي واصل عايقي از ساير تجهيزات برقي، سرقت، برخوردرعايت ف ايمني از قبيل اتصال زمين مطمئن، يها حفاظت .22

 .آتش سوزي و غيره در سايت رعايت شده باشد ،سيل ،عوامل طبيعي مانند زلزله، ورود حيوانات ،عوامل خارجي

ها و حفاظت  رله ،ي هجوميها جريانكنترل  ،بارهاي اعمال شده ،گروه برداري  كنترل فازها و ولتاژها، ،دازيشرايط راه ان .23

 .و صورتجلسات مربوطه تهيه شود ها ليستهاي مربوطه انجام و چك  مطمئن مطابق دستورالعمل

 .گردد ضمانت ملغي مي در صورت اشتباهات راه اندازي و ورود هرگونه خسارات جدي به ترانسفورماتور شرايط .24

شرايط   ولتاژ فازها،)هاي مربوطه و كنترل عوامل مؤثر  ترانسفورماتور در دوره ضمانت مطابق دستورالعمل برداري بهره .25

ها و تجهيزات و  سنجتجهيزات كنترلي و دما، موازي دامنه تحريك ولتاژ، بارگيري مجاز مطابق شرايط استاندارد برداري بهره

 .دانجام گير (غيره

( ، معايب عملكرد تجهيزاتايجاد گاز، نشتي روغن ،هاي جزئي تخليه ،صدا ،دما  باالرفتن)وارض غير متعارف جزئي هرگونه ع .26

 .اطالع داده شود سريعاً برداري بهرهدر دوره 

عايب مواد و اين دستورالعمل هرگونه معايب كه ناشي از م 27تا  1در دوره ضمانت با رعايت موارد مفاد  برداري بهرههنگام  .27

اين شركت خواهد بود كه پس از اطالع و هماهنگي  به عهدهتجهيزات مصرفي و نيز طراحي و توليد در ترانسفورماتور باشد 

 .گردد مشتري در حداقل زمان ممكن رفع مي

ترانسفو يا در   يرانباشد كه توسط تيم ا ترانسفو مي  اندازي ترانسفورماتور تنها در صورتي مورد تائيد ايران مراحل نصب و راه .28

 .گردد صورت شرايط گارانتي ملغي مي  ترانسفو انجام شده باشد در غير اين  حضور ناظر ايران
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 زيست ايمني، بهداشت شغلي و محيط: 2فصل 

 

و  OHSAS 18001هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي  و سيستم ISO 9001بر مبناي استقرار الزامات سيستم مديريت كيفيت 

ايران ترانسفو و تعهد و عالقه ما به رعايت اصول ايمني و  در شركت ISO 14001زيستي  هاي مديريت محيط استاندارد سيستم

اصول ايمني و هشدارها و  ،مشتريان، پيمانكاران و مراجعين  جلوگيري از سوانح و بهبود بهداشت محيط زيست و سالمتي همكاران،

 :گردد  ع و اقدامات الزم اعالم ميهاي ذيل جهت اطال اخطارها و دستورالعمل

 

 مهم ترانسفورماتورهاي قدرت هشدارها و خطرات 2.1

هاي  ضربه. ي غير اصولي و نادرست احتمال سقوط دارندها جابجائيدر قدرت با وزن زياد و ابعاد بزرگ، ترانسفورماتورهاي   2.1.1

آورد، لذا به مقررات ويژه حمل و نقل  احتمال آسيب رساندن و خسارت جدي داخلي را به آنها بوجود مي ،ناگهاني حين حمل

 .توجه شود كامالً آنها بايد

خطرات احتمالي لغزش و سقوط  كار در ارتفا ع باال، ورهاي قدرت،براي بارگيري، حمل و نقل، نصب و راه اندازي ترانسفورمات  2.1.2

 (7و  6، 2، 2هاي  فصل)توجه شود  كامالًهاي مربوطه بايد  دستورالعمله افراد و برخورد اشياء وجود دارد، لذا ب

 

هاي طبيعي همواره ترانسفورماتورهاي  سوزي ها و بادها و رانش زمين و آتش صاعقه و طوفان ،سيل ،لزلهز: عوامل طبيعي مانند 2.1.2

 .كند قدرت را تهديد مي

هاي الكتريكي و مغناطيسي قوي در اطراف خود دارند كه نامرئي بوده و  ميدان ،برداري ترانسفورماتورهاي قدرت درحال بهره 2.1.4

 .نمايند ثر واقع شوند و سالمتي و ايمني افراد را تهديد ميتوانند مؤ در فواصل دورتر هم مي
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باشد و  باشد كه در اثر حرارت زياد و قوس الكتريكي قابل اشتعال مي ترانسفورماتورهاي قدرت محتوي روغن ترانسفورماتور مي 2.1.2

هاي الزم به عمل  نيلذا براي اطفاء حريق و آتش نشاني و پاك سازي محيط زيست در حين حمل و محل نصب بايد پيش بي

 (9فصل . )آيد

 ،اتصال زمين نامطمئن ،هاي الزم عدم وجود حفاظت ، اضافه بارگيري،اضافه ولتاژ ،عدم تعادل فازها :شرايط نامتعادل شبكه 2.1.6

 (11و  11هاي  فصل. )باشند هاي غير اصولي براي ترانسفورماتورها و افراد خطر ساز مي كليدزني

هاي بي مورد، احتمال خطرات جدي براي ترانسفورماتور و  آتش سوزي و كنجكاوي ،سرقت ،خرابكاري ،جنگ :عوامل عمدي 2.1.7

 .كند افراد را ايجاد مي

حيوانات و ها،  دم رعايت و توجه به دستورالعملع ،اثر عملكرد تاسيسات مجاور ،خطاهاي نيروي انساني :عوامل سهوي 2.1.2

 .گردند مي محسوبخطرات ترانسفورماتورها  ازپرندگان و حوادث جانبي 

هاي  عدم آموزش ،يهاي دسترس مسدود شدن راه ،هاي قبلي عدم هماهنگي ،عدم نصب عالئم و هشدارها :فراموشي و غفلت  2.1.9

 .كند زمينه حوادث و خطر را براي ترانسفورماتورها و افراد ايجاد مي ،الزم

مواد   ،(ها و تينرها يليكاژل رطوبت گير، رنگها، ورق هسته، روغن، س انوا ع عايق: مانند)مواد اصلي  :رعايت موارد بهداشتي 2.1.11

داراي مشخصات خاص خود هستند كه احتمال صدمه رساندن به بهداشت و ( ها و غيره ها، حالل ها، چسب الك)كمكي مانند 

 .توجه شود كامالًهاي مربوطه  كنند لذا بايد به دستورالعمل سالمتي افراد را ايجاد مي
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 احتمالي قابله با خطرهايالزم براي متمهيدات  2.2

ها و  مذكور الزم است مشتريان محترم تمهيدات زير را جهت سالمتي افراد و جلوگيري از ورود آسيب با عنايت به خطرات و تهديدهاي

 :صدمات احتمالي به ترانسفورماتورها پيش بيني و اقدام نمايند

ل و نقل و تخليه ترانسفورماتور و نظارت بر حسن اجراي ايجاد يك سيستم مديريت حفاظتي ايمني فعال براي بارگيري، حم 2.2.1

 ها هاي مرتبط و كنترل چك ليست دستورالعمل

 ي ايمني و حفاظت و بهداشت محيط به پرسنل و افراد ذيربط در موارد مربوطهها آموزش ارائه 2.2.2

راي موارد ايجاد يك سيستم مستمر حفاظت و ايمني و بهداشت محيط در سايت محل نصب ترانسفورماتورها ب 2.2.0

 :عادي و اضطراري شامل موارد

 .ي مناسب در معرض ديدها محل، بهداشتي در حفاظتينصب كليه عالئم، تابلوهاي ايمني،  2.2.2.1

 ها در اختيار پرسنل مسئول قرار دادن دستورالعمل 2.2.2.2

 تامين لباس كار، ابزار و وسايل ايمني الزم و كافي و عمليات نجات 2.2.2.2

 حريق مطابق استانداردهاي مربوطه ن و اطفاءي كامل و آماده اعالها سيستمتامين  2.2.2.4

 ي اوليه ايمني و بهداشت مطابق استانداردهاي مربوطهها كمكتامين لوازم  2.2.2.2

 

 پليس، مقامات و پرسنل مسئول  اورژانس، آتش نشاني،: هاي اضطراري تلفندسترسي و امكان تماس با  2.2.2.6

 

 هاي بسته ه و در دسترس بودن كليد دربهاي مربوط آزاد بودن مسيرهاي دسترسي، در اختيار بودن نقشه 2.2.2.7

 ها دستگاههاي نگهباني و نظارت سيستم بر تاسيسات و  برقراري شيفت 2.2.2.2

 هاي الزم در محيط و اطرف تاسيسات ها و توري پيش بيني حفاظ 2.2.2.9

 پرسنل در حال كار در اطراف ترانسفورماتورو هماهنگي و كنترل پيمانكاران  2.2.2.11
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 دوديت رفت و آمد نفرات غير مسئولقف، بازرسي، سرعت مجاز و محي توها محلاعمال مقررات ترافيكي،  2.2.2.11

 

 

 2-2ريزي و كنترل ادواري موارد بندهاي  برنامه 2.2.4
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 دستورالعمل ايمني بارگيري و حمل و نقل ترانسفورماتورهاي قدرت 2.0

 .ا صل كنيدقبل از شرو ع به بارگيري ترانسفورماتور، از آماده بودن آن جهت بارگيري اطمينان ح 2.2.1

به دقت مطالعه نمائيد و موقعيت  قبالًتصوير كامل، پالك مشخصات، ابعاد ظاهري و مقادير اوزان حمل را : هاي نقشه  2.2.2

 .هاي مهار و عالئم را بشناسيد مركز ثقل، قالب  هاي استقرار، محورها، ها، پايه ها، چرخ هاي حمل و نقل، محل جك قالب

كنترل  آنها را آگاه شده و كامالًهاي حمل و نقل  ها و دستورالعمل ت ايمني اشاره شده در نقشهاز نكا( الف)با عنايت به بند   2.2.2

 .فرمائيد

ظرفيت تحمل بار سيم . هاي حمل و نقل اطمينان پيدا كنيد ها و تراورس از حمل، از سالم و ايمن بودن سيم بكسل قبالً  2.2.4

 .هاي مربوطه انتخاب شود و كنترل گردد دستورالعمل هاي آن بايد متناسب و مطابق ها و ابعاد و اندازه بكسل

و در انتخاب ابعاد و ظرفيت مناسب ( و واگن قطار تريلي كمرشكن ،بوژي)به سالم بودن و مطمئن بودن وسيله حمل و نقل   2.2.2

 .دقت نمائيد كامالًآن 

زو و امكان مانور در جهات مختلف و از نظر ظرفيت، طول با( هاي ثابت و سيار جرثقيل)سالم و مطمئن بودن وسيله بارگيري   2.2.6

جهت بارگيري كنترل نموده و مطمئن را هاي سيار و كفايت فضاي كافي اطراف آن  هاي جرثقيل نحوه استقرار و استحكام پايه

 .شويد

هاي مربوطه مطمئن شده و حداقل و حداكثر  ها مطابق دستورالعمل هاي اصلي و مهار و تراورس به نحوه انداختن قالب  2.2.7

 .هاي ارتفا ع بلند كردن بار توجه و دقت شود اياي مجاز مربوطه را در نظر گرفته و كنترل نمائيد و همچنين به محدوديتزو

، همسطح كردن كف، قرار دادن (و واگن قطار تريلي كمرشكن ،بوژي)انسفورماتور را در وسيله نقليه زيرسازي محل اسقرار تر 2.2.2

 .مطابق استانداردهاي مربوطه دقت و كنترل نمائيدهاي چوبي و مهارهاي جانبي  تخته تراورس

ها،  مجوز ترافيكي پليس راه، راه و ترابري، بيمه حمل، محدوديت مسير حمل، اسكورت)مدارك و مجوزهاي حمل از قبيل  2.2.9

يد با( ماتورحمل ترانسفوربراي ها با اشخاص حقيقي  حداقل و حداكثر سرعت مجاز، توزين نهائي، قرارداد و تعهدات شركت

 .قبل از حمل تهيه و تكميل گردد

آگاهي  ها به عالئم استاندارد فرمان بقيه افراد صادر شود و( ذيصالح)هاي الزم تنها توسط يك نفر  در حين بارگيري فرمان 2.2.11

 .و نامتعادل شدن بار جلوگيري نموده و به آرامي برداشته شود اي كامل داشته باشند و از حركات ناگهاني و ضربه

 .آنها توجه گردد  و بههاي سازنده ترانسفورماتور در حين بارگيري حمل و نقل آگاهي كامل داشته  ها و توصيه العملدستوره ب 2.2.11
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در حالت قائم قرار گيرد و بايد ترانسفورماتور ( بارگيري و تخليه)در حين جابجائي توسط جرثقيل  نمائيد توجه و مراقبت 2.2.12

 (.زاويه انحراف مجاز 15> °. )از مقدار مجاز بيشتر نشود( هاي مربوطه نقشه ها و مطابق دستورالعمل)زاويه انحراف آن 

 .بر روي وسيله نقليه و ترانسفورماتور نصب شودبايد هاي خطر و احتياط و هشدار  عالئم ترافيكي و نشانه 2.2.12

 .در صورت نصب لرزه نگار از سالم بودن آن و ثبت درست اطالعات اوليه مطمئن شويد 2.2.14

رل نهايي و تنظيم چك ليست و صورتجلسه تحويل و حصول اطمينان از مهار كامل ترانسفورماتور و مجوز تنها پس از كنت 2.2.12

 .رسمي سازنده، ترانسفورماتور اجازه حركت خواهد داشت

نشتي روغن و نقص احتمالي قطعات ترانسفورماتور، حوادث جزئي و ) ي مانندبا مشكالت شدن حين حمل در صورت مواجه 2.2.16

 .اين شركت را مطلع فرمائيد سريعاً( ني مدت وسيله نقليه به جهت نقص فنيهاي طوال توقف

ترانسفورماتور به مقصد مطابق توافقات  و سالم نرسيدن( مهم، واژگونيها و برخوردهاي  ضربه)در صورت وقو ع حوادث جدي  2.2.17

 .رفتار خواهد شد قرارداد

، سرقت قطعات، عملكرد لرزه نگار، سالم بودن ها لغزشا، ي الزم از قبيل كنترل مهارهها مراقبتدر طول مسير حمل بايد  2.2.12

 .سيستم تزريق گاز بعمل آيد

ي مربوطه بايد ها ليستهاي الزم مطابق دستورالعمل و چك  پس از رسيدن ترانسفورماتور به مقصد و قبل از تخليه آن كنترل 2.2.19

 .كارفرما و شركت حمل كننده صادر شودو  شركت نمايندگان توسط (مطابق صورتجلسه تنظيمي)انجام گيرد و مجوز تخليه 

 .اين دستورالعمل توجه و كنترل گردد( 7، 6)در مراحل تخليه مطابق بندهاي  2.2.21

احتمال برخورد و سقوط عدم از نظر مسطح بودن، تحمل وزن بار، )محل تخليه بايد از قبل مشخص و مناسب و آماده باشد  2.2.21

در نظر  7و  6هاي  و نكات ايمني الزم مطابق فصل( ها بارداري، حريمتاسيسات مجاور، شرايط جوي و حفاظت ان از اشياء

 .گرفته شود
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 .اقدام گردد( 7 و 6، 2، 2)هاي  اتور نيز مطابق فصلدر حمل متعلقات ترانسفورم 2.2.22

 پس ازو ي حمل و نقل و مشتري ها شركتپس از تخليه بار لرزه نگار نصب شده، توسط نماينده شركت سازنده، نمايندگان  2.2.22

 .ثبت اطالعات اوليه آن و تنظيم صورتجلسه، به شركت سازنده عودت داده شود
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 دستورالعمل ايمني و حفاظت كارگاهي 2.4

انبارداري و بهره برداري  ،دستورالعمل ايمني و حفاظت ذيل براي كار در شرايط كارگاهي، تحويل گيري در كارخانه، بارگيري و تخليه

، مطالعه و رعايت آن ها جزء وظايف اصلي بوده و به سالمتي خود و سايرين و ترانسفورماتورها و كاهش سوانح باشد در سايت مي

 .احتمالي كمك مي نمايد

هاي ايمني و حفاظت كارگاه مطلع شده و با افراد مسئول ايمني و حفاظت  قبل از شرو ع به كار از مقررات دستورالعمل  2.4.1

 .ي اضطراري را داشته باشيدها تلفنهاي افراد مرتبط مطمئن شويد و شماره  ي و هماهنگيارتباط برقرارنموده و از آمادگ

يا نصب و عالئم موجود در كارگاه و  (Caution)، احتياط (Warning)، هشدار (Danger)ايمني و خطر  يبه كليه تابلوها  2.4.2

 .ديعالئم ترافيكي توجه جدي و كافي داشته باش استفاده، مورد  جانبي، وسايل نقليه ترانسفورماتور و تاسيسات روي  شده بر

 

ها را بشناسيد، همه عوامل جانبي كه  بازديد و مالحظه نمائيد و قسمت كامالًقبل از شرو ع بكار، اطراف محل كار خود را   2.4.2

ي كاري، نصب ها تعيين حريم: ممكن است در حين كار خطر ساز و حادثه آفرين باشند در نظر بگيريد و اقدامات الزم از قبيل

 .دو غيره را پيش بيني و اجرا نمايي عالئم هشدار و خطر، گماردن افراد مراقب، بستن مسير دسترسي، هماهنگي اداري

به كار را به دقت مطالعه و موارد هشدار و ايمني و حساس كار را  هاي مربوط رك فني و اسناد و نقشهقبل از شرو ع بكار مدا  2.4.4

 .مشخص نمائيد

هاي  و اطفاء حريق، اورژانس و ديگر حمايتهاي آتش نشاني  سرويس  هاي اوليه، بكار از وجود سرويس كمكقبل از شرو ع   2.4.2

 .الزم مطمئن شويد

( ماسك، دستكش و كاله مطمئن، كمربند و طناب ايمني  كفش، عينك، گوشي، لباس كار مناسب،: )از وسايل ايمني حتماً 2.4.6

 .نمائيد استفادهافظ سوختگي با نظر پزشك استفاده كنيد و در صورت لزوم از پمادهاي مح
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 .كف زمين محيط كار شما بايد عاري از مايعات، روغن و گريس باشد 2.4.7

 .بايد هر نو ع ميخ و اشياء تيز و برآمده و ضايعات و قطعات و ابزارهاي اضافي از اطراف كار شما خارج و يا حفاظت شود 2.4.2

 .هاي لباس كار اجتناب كنيد و پيچ و مهره و غيره در جيب پرگار، ابزار: از گذاشتن ابزارهاي نوك تيز مانند 2.4.9

كنيد، ضمن هماهنگي با مسئولين مربوطه از تابلوهاي حفاظتي و  هاي برق و يا برق اضطراري استفاده مي چنانچه از انشعاب 2.4.11

 .كليدها و پريزهاي سيار مصرفي مطمئن شويد ،هاي ارتباطي سيستم اتصال زمين و كابل

هاي الزم آن و ايمني  از تابلوهاي برق تاسيسات مجاور، ضمن هماهنگي با مسئولين مربوطه از حفاظت در صورت استفاده 2.4.11

 .موقع و عدم دسترسي و دخالت افراد ثالث مطمئن شويده قطع و وصل ب

ستاندارد سالم و ا( هاي جوش برقي دستگاهدريل دستي، سنگ، هويه، چراغ سيار روشنايي، آچار برقي، )از ابزارهاي الكتريكي  2.4.12

 .آشنا باشيد و از اتصال زمين بدنه آنها مطمئن شويد كامالًهاي كاربردي آنها  دستورالعمله استفاده نمائيد و ب

مانند نخ، ريسمان، طناب و لوازم تزييني مانند گردن بند، )و وسايل كار كمكي  بلندهاي بلند، موهاي  ها و آستين لباس 2.4.12

 .قبل از شرو ع بكار آنها را از خود دور نمائيد. به اجزاء مختلف گير كنند ممكن است در حين كار( ساعت، دست بند

هاي شيميايي دور  افتادن، اضافه بار، گرد و خاك، رطوبت، حرارت و محيط  ابزارهاي الكتريكي را از وارد شدن ضربات، 2.4.14

 .نگهداريد

نبايد سائيده شده و به هم تابيده شوند و  اه دستگاههاي  ي الكتريكي مطمئن شويد، سيمها دستگاههاي  از سالم بودن سيم 2.4.12

 .هنگام جدا كردن آنها از دو شاخه نبايد توسط سيم كشيده شوند

 .كنيد آوري جمعبراي گرفتن قطعات از ابزارهاي مناسب استفاده نمائيد و پس از استفاده آنها را بالفاصله  2.4.16

و ابزار باشيد و به موقعيت افراد در ارتفا ع پائين و كف زمين  هنگام كار روي ترانسفورماتور يا ارتفا ع باال مراقب سقوط قطعات 2.4.17

 .دقت كنيد
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دريل دستي، اره برقي، آچار برقي، سنگ برقي را قبل از كنار گذاشتن خاموش نموده و آنها را : ي برقي گردان مانندها دستگاه 2.4.12

 .تا توقف كامل نگه داريد و سپس در محل امني قرار دهيد

 .نيكي خاص بايد فقط توسط افراد آموزش ديده و ذيصالح و مسئول مورد استفاده قرار گيرندابزارهاي برقي و مكا 2.4.19

چهار پايه، صندلي، ميز، جعبه، بشكه، )هاي استاندارد و سالم و مناسب جهت هر كار استفاده نمايند  ها و پايه ها و پله از نردبان 2.4.21

از نظر خطر ليز  ها نردبانبه محل استقرار و مهار (. بان و پله و پايه بكار گرفته شودكيسه و تركيبي از آنها نبايد بجاي نرد

سطوح   ي سست و ليز و روغني،ها زمين .خوردن، واژگوني، كج شدن و خم شدن توجه نموده و آنرا به دقت كنترل نمائيد

براي جلوگيري از خطر عدم ثبات نردبان باشند، لذا در صورت ناچاري  نمي يهاي مناسب گاه تكيه ها توريمشبك آهني و 

 .توان از طناب با حلقه يا چنگك و كمك افراد جهت مهار آنها استفاده كرد مي

آزموده انجام گيرد و در تهيه كارها بايد توسط متخصصين و افراد  كردن داربست پا بر. هاي مطمئن استفاده نمائيد از داربست 2.4.21

 موانعهاي ايمني و  نردبان ايمني، كناره  سكوهاي مناسب،  لوله و مفصل و اتصاالت،: لآن از لوازم استاندارد و سالم از قبي

 .شودسقوط ابزار، قفل چرخ و عالئم ايمني كافي استفاده 

ديوار و يا ه ي متكي بها نردباني دوبل و محكم و ها نردبانهاي موقتي تنها در  استفاده از الوارهاي چوبي براي داربست 2.4.22

هاي  باشد و نبايد در ارتفا ع بيش از سه متر از كف زمين مورد استفاده قرار گيرند و آنها بايد روي پله جاز ميهاي ثابت م خرك

 .ميلي متر سطح اتكا داشته باشند و در برابر ليز خوردن حفاظت شوند 111هردو نردبان قرار گرفته و حداقل 

سقوط دارند استفاده شوند و با بازبيني قبلي از سالم بودن آنها ي ايمني بايد در تمامي كارهائي كه خطر ها طنابها و كمربند 2.4.22

 .هاي موقتي در ناحيه سگك كمربند خودداري فرمائيد مطمئن شويد، از ايجاد سوراخ
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ي نجات و ملحقات آنها بايد به يك نقطه ثابت و قابل اطمينان متصل شده و تا آنجا كه امكان ها طنابي ايمني و ها طناب 2.4.24

نبايد  ها طنابمطمئن شويد،  ها طنابمودي از نقطه اتصال استفاده شود و تا حد ممكن از سفتي و كشيده شدن دارد بطور ع

جهت مقاصد ايمني بكار گرفته شوند و پس از  ي تيز عبور كرده و يا بوسيله گره به هم متصل شوند و منحصراًها لبهاز 

 .شوند و نبايد در معرض نور مستقيم آفتاب قرار گيرنداستفاده به دقت تميز شده و در محل خنكي آويزان و خشك 

گيرند تا بازديد دوباره آن توسط متخصص مربوطه  هاي زياد قرار مي تنش كمربندهاي ايمني كه در معرض سقوط بار كامل و 2.4.22

 .و اعالم نظر و تاييد مجدد نبايد مورد استفاده قرار گيرند

 .رعايت كنيد( نسفورماتور و ساير تجهيزات مجاورترا) راي مجاز ولتاژهاي فشارقوي ها حريمو  ها فاصله 2.4.26

هاي جدي و اختالل در تجهيزات الكترونيكي  ي قوي الكترومغناطيسي ترانسفورماتور، خطرات و آسيبها ميداندر مجاورت  2.4.27

جود دارد، ي دقيق وگير اندازهو تجهيزات ( هاي ضربان قلب، گوش كننده ي ارتباطي، تجهيزات پزشكي مثل تقويتها سيستم)

 !مراقب باشيد

 

  :هنگام كار در تاسيسات برقي به پنج دستور ايمني زير توجه كامل داشته باشيد 2.4.22

 .دستگاه را از برق جدا كنيد 2.4.22.1

هاي  از قبيل قفل كردن، در آوردن كليد، بستن و غيره مطابق دستورالعمل)ت را در مقابل اتصال مجدد حفاظت كنيد اتجهيز 2.4.22.2

 (مربوطه

 .تگاه اطمينان پيدا كنيداز بي برقي دس 2.4.22.2

 .را اتصال كوتاه نموده و به زمين وصل نماييد( ده و تاكيد شده مطابق دستورالعملاضافي، باز ش بالتكليف، )اتصاالت  2.4.22.4

 .مجاور را قطع نموده يا بپوشانيداتصاالت برق دار  2.4.22.2
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 :در حمل و نقل كارگاهي به دستورات زير توجه و دقت نمائيد 2.4.23

و ميخ  ها پيني مهار، ها تراشه  هاي آهني، ، تسمهها سيمها، نوك  بيرون زدن ميخ: هيزات و ابزار از نظرهاي تج مراقب جعبه 2.4.29.1

 .ها و نوارهاي بسته بندي باشيد پرچ

 .ي مطمئن، مسيرهاي هموار و مشخص و شرايط تعادل مطمئن شويدها دستگيرههمواره از وجود روشنائي كافي،  2.4.29.2

مطلع شده و در صورتي كه بار سنگين بوده و فاقد محل مناسب جهت برداشتن و حمل  قبل از بلند كردن بار از وزن آن 2.4.29.2

 .باشد از ابزارهاي الزم و افراد كمك بگيريد مي

همواره درسمت راست قدم برداريد و چنانچه . كامل و واضح باشد، به نقاط كور ديد توجه نمائيد هنگام حمل بار بايد ديد شما 2.4.29.4

 .ديد خوبي داشته باشيد به سمت چپ مي چرخيد ميدان

از هماهنگي بين كليه افراد مطمئن شويد، قطعه ( ها و غيره كابلها،  ها، تيرها، ميلگردها، تراورس لوله)هنگام حمل اجسام بلند  2.4.29.2

 .مورد نظر بايد پس از اعالم آخرين فرد و هم زمان توسط همه افراد به زمين گذاشته شود

 :موارد زير توجه و دقت داشته باشيده ها ب ها و پالت تراك تها و ليفت تراك هنگام كار با جرثقيل 2.4.03

 

ي تيز و ليز آنرا ها لبهقبل از بلند كردن بار از مندرجات جعبه بار از نظر دستورالعمل، نو ع، وزن و ابعاد آن مطلع باشيد و  2.4.21.1

 .بشناسيد

هاي پالت و سمت آنها  اصلي فاصله پايه و زنجيرها، شكستني، جهت درب ها قالب، محل ها فلشهاي بسته بندي،  عالئم جعبه 2.4.21.2

 .را مشاهده و دقت كنيد

 .بايد توسط افراد آموزش ديده بكار گرفته شوند( ها ها و پالت تراك ، تراكتها جرثقيل)ابزارهاي حمل  2.4.21.2

 .دستورات بارگيري و جابجائي و تخليه فقط بايد توسط يك نفر مسئول و كار آزموده صادر شود 2.4.21.4

 .هاي حمل مطمئن باشيد ها و قرقره ، و ريسمانها تراورس، زنجيرها، ها بكسل، كمربندها و سيم ها طنابتحمل از ظرفيت  2.4.21.2

 .خودداري كنيد و زنجيرها كه تحت بار قرار دارند، اكيداً ها طناباز گره زدن 
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 .همواره مطمئن شويد كه قطعه بسته نشده اي روي بار وجود ندارد 2.4.21.6

 ها بكسلو سيم  ها كابلو  ها طناببل از جابجائي دستان خود را از محل اتصال از توزيع يكنواخت بار مطمئن شويد و ق 2.4.21.7

 .برداريد

 .هيچگاه بار را زاويه دار جابجا نكنيد، مطمئن شويد كه گيره جرثقيل درست باالي مركز ثقل بار قرار دارد 2.4.21.2

 .هيچگاه زير بار معلق حركت نكنيد و زير بار قرار نگيريد 2.4.21.9

 

 .باشد ي پرجمعيت مجاز نميها محلجابجا نمودن بارها در  2.4.21.11

 .هرگز به بار و يا جرثقيل در حال حركت آويزان نشويد 2.4.21.11

 .هاي مربوطه رعايت كنيد ي جابجائي و تخليه بار را مطابق دستورالعملها حريم 2.4.21.12

 :به موارد زير توجه و دقت گردد بايد هنگام جوشكاري در اطراف ترانسفورماتور و سايت محل نصب 2.4.21

 .باشد تحت بار بودن ترانسفورماتور ممنوع ميجوشكاري در حالت  2.4.02

 .هاي مربوطه انجام گيرد جوشكاري توسط افراد مجرب و ذيصالح و مطابق استانداردها و دستورالعمل 2.4.22.1

 .ده باشارت شد حتماًترانسفورماتور  2.4.22.2

وشكاري با گازهاي تجهيزات ايمني كامل بويژه در ج از. اندارد و سالم بايد استفاده شودتجهيزات جوشكاري استبايد از  2.4.22.2

 .از قبيل شيرهاي يكطرفه و كپسولهاي مطمئن استفاده شود تيلن و ئيدروژن و اكسيد دو كربناكسيژن، اس
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 .و موانع الزم جهت جلوگيري از پخش شعله و ذرات مذاب استفاده شود ها حفاظاز  2.4.22.4

 

ي جوشكاري وجود ها محلنبايد در مجاور  ذرات و مواد آتشگير از قبيل روغن، كاغذ، چوب، پارچه، گريس و رنگ و تينر 2.4.22.2

 .داشته باشد

 .ي برقي بايد از محل جوشكاري دور شوندها سيمو  ها كابل 2.4.22.6

 .در صورت جوشكاري در فضاي بسته، هواكش و تهويه هوا بقدر كافي و استاندارد پيش بيني گردد 2.4.22.7

 .ان باشدپس از اتمام كار اطراف محل جوشكاري تميز شود و عاري از ذرات و قطعات سوز 2.4.22.2

 

نشاني و استفاده از  سوزي در حين جوشكاري يا بعد از آن بايد با اطال ع دادن به گروه آتش نو ع آتش در صورت بروز هر 2.4.22.9

 .سوزي نماييد نشاني به تناسب محل و نو ع اقدام به اطفاء آتش تجهيزات آتش
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 هاي ايمني آتش سوزي دستورالعمل 2.5

ها  فراد حاضر در محل و حفظ دارائيسالمت شخص شما و همه ا و حفظ براي اجتناب از حوادث جلوگيري از آتش سوزي و اقدام سريع

 .باشد و سرمايه ها به ويژه ترانسفورماتورهاي قدرت امري مهم و حياتي مي

ي فوري، هدايت و اقدام فوري براي حالت ها تماسيك سيستم سازماني و مديريت كامل جهت پيش بيني و اعالم بموقع،   2.2.1

 .ي فرمان مربوطه بايد ايجاد گرددها اتاقآتش سوزي در سايت ترانسفورماتورها و  يرانبح

و باالبرها،  ها نردباني شن و ماسه، ها سطلخاموش كننده،  هاي گاز كپسول: و متناسب شاملسالم  نشاني تجهيزات آتش 2.2.2

ي اوليه الزم طبق استانداردهاي ها كمكير ها، آمبوالنس و برانكارد و سا ها، دتكتورها، دودكش هاي ضد آتش و ماسك لباس

 .حفاظت و ايمني بايد در سايت تعبيه و مديريت و كنترل شوند

و غيره  ها حريمها و  ها، محفظه ها و كانال ها و پنجره ها به راهروها، آسانسورها، درب پله: اضطراري شامل مسيرهاي عمومي و  2.2.2

 .بايد در دسترس باشند

 

بايد توجيه شده  قبالً)  .ايمني استاندارد مربوط به آتش سوزي در معرض ديد پرسنل قرار داشته باشد ها و عالئم دستورالعمل 2.2.4

 (باشند

ريزي و هدايت شوند و  افراد مرتبط براي مقابله با آتش سوزي بايد برنامه( تئوري و عملي)ي اوليه و مستمر ها آموزشبا   2.2.2

تصميمات  اخذ نظمي و اختالل نگردند، سرعت عمل و دچار بيوظايف هريك مشخص شود تا در صورت بروز آتش سوزي 

 .باشد آتش سوزي بسيار مهم و حياتي مي يهدرست در لحظات اول

 .آتش سوزي بايد تا حد امكان برقرار باشد وقو عروشنائي اضطراري هنگام  2.2.6

 .دنسيم، موبايل، بايد همواره آماده بكار باش سيستم ارتباطات اضطراري، تلفن، بي 2.2.7

 :مهم آتش سوزي عوامل 2.5.0
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 كن در هاي سيگار خاموش ي كنترل و فرمان ممنو ع گردد و ظرفها اتاقدر مجاورت تاسيسات و : سيگار كشيدن افراد 2.2.2.1

 .مسيرهاي الزم در نظر گرفته شود

 

 .شود آوري جمع باقيمانده ذرات داغ جوشكاري سريعاً: ها جوشكاري 2.2.2.2

 .بايد كنترل گردد له كشي گاز و وسايل گاز سوز دائماًها و مسير لو كپسول: يد شدهلنشتي گازهاي تو 2.2.2.2

 

و از مجاورت تجهيزات دور  آوري جمعو ساير مواد شيميايي بايد روزانه  رنگ، بنزين  به تينر،: هاي آغشته ظروف و پارچه 2.2.2.4

 .شوند

 .شوددر نصب و تعميرات دقت و مراقبت گردد و توسط افراد ذيصالح انجام : ها و ذوب فلزات كاري لحيم 2.2.2.2

توانند آتش بگيرند، مراقب  ها در اثر اصطكاك و الكتريسته ساكن مي هاي پشمي و آلوده به روغن و گريس و حالل تكه پارچه 2.2.2.6

 .باشيد

 

تاخير در عملكرد . دموقع فيوزها باشيد و از انوا ع استاندارد مطمئن و مناسب استفاده كنيه مراقب عملكرد درست و ب: فيوزها 2.2.2.7

 .باشد آنها از موارد بروز آتش سوزي مي (نامناسب، ناسالم بودن، مستعمل بودن انتخاب)قطع فيوزها 

ها و نيم سوز  خرابي و خراشيدگي و بيرون زدن عايق. تجهيزات را كنترل نمائيد بودن  و عايق ها كابلو  ها سيم: ها ايقخرابي ع 2.2.2.2

 .باشد ها مي بودن آنها منشاء شرو ع برخي آتش سوزي
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هاي استراحت بين كار و  هاي بدون پوشش و باز را بدون توجه ترك ننمائيد، آنها را در زمان شعله: هاي بدون پوشش شعله 2.2.2.9

 .پس از كار خاموش نمائيد

و يا از بين  ها عايقحيواناتي مثل موش، گربه، سگ و پرندگان در تاسيسات برقي باعث آسيب رسيدن به  يدسترس: حيوانات 2.2.2.11

 .گردد يجاد جرقه الكتريكي و آتش سوزي ميا باعث ي عايقي شده وها فاصلهبردن 

 .گردد ي الكتريكي آتشگير بوده و باعث آتش سوزي ميها قوسي باال و ايجاد ها حرارتروغن ترانسفورماتور در درجه  2.2.2.11

 

 .تواند باعث آتش سوزي باشد ي ماشين آالت ميها روغنبرخي مايعات و : تبخير و نشتي 2.2.2.12

 

از  نمايد، آنها را بايد سريعاً زمينه آتش سوزي را فراهم مي ،ها ها و گريس باقيمانده واكس مصرف مانند خاك اره، مواد زائد بي 2.2.2.12

 .اطراف تجهيزات برقي دور نمود

هاي تلفن  هاي ترانسفورماتور، تابلوهاي برق مراكز كنترل، راك ها، پست هاي الكتريكي، جعبه ترمينال از پاشش آب به ماشين 2.2.2.14

توجيه  قبالًبايد روش اطفاء آتش سوزي مناسب داشته باشند و پرسنل آتش نشاني  قبالًآنها  هركدام از. بايد خودداري شود

 .گردند

از قبيل سيستم ( در طرح پروژه پيش بيني شده باشد در صورتي كه)ت ويژه آتش سوزي ترانسفورماتور سيستم و تجهيزا 2.2.2.12

 .آماده بكار باشند تزريق ازت، تخليه سريع روغن، سيستم پاشش آب بايد همواره بازديد و
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 محيطي ساير موارد ايمني، حفاظتي و زيست  2.6

 آور مواد سمي و زيان 2.6.1

ها،  ها، الك ها، برچسب روغن سالم و سوخته، سيليكاژل، تينرها، چسب: مواد شيميايي مصرفي در ترانسفورماتور از قبيل 2.6.1.1

فرمان امكان آلودگي سمي جزئي دارند لذا  و تجهيزات برقي تابلوهاي ها كابلبندي،  هاي هسته، واشرهاي آب پوشش ورق

 .هاي خود را با آب گرم و صابون بشوئيد از دستكش استفاده كنيد و پس از اتمام كار دست در برخورد با آنها ترجيحاً

 

: كه خواص ويژه شامل( ها و غيره ها و حالل كننده از قبيل پاك)ز مواد شيميايي سمي و زيان آور در صورت استفاده ا 2.6.1.2

ي ها ظرفهاي باروري و نازائي و ايجاد حساسيت دارند، آنها را در  زا، آسيب ، سرطانرآو آور، تهو ع موميت، تند، سوزشمس

 .مشخص نمائيد "مواد سمي"هاي مربوطه با دقت و مراقبت نگهداري كنيد و با عالئم استاندارد  العمل ويژه مطابق دستور

 :(نويز) صداي ترانسفورماتور 2.6.2

 

در در صورت بروز اختالل داخلي . تعيين شده استدامنه نويز ترانسفورماتور مطابق استاندارد يا قرارداد در فواصل مربوطه  مجازحداكثر 

است، در  نويز باال رود كه در دراز مدت براي افراد مجاور مضر ميزانهاي تخليه جزئي ممكن است  مدار مغناطيسي هسته يا قوس

مطابق و اي  دامنه صدا به صورت دوره گيري اندازه .ارشناسان ذيصالح داخلي و شركت سازنده اطال ع دهيدمراتب را به ك صورت بروز فوراً

 .هاي مربوطه بايد انجام گيرد دستورالعمل

 :گرد و غبار 2.6.2

يونيزه  ي مغناطيسي و الكتريكيها ميدانها كه در اثر  ويژه بوشينگه كاري و زدودن گرد و غبار از ترانسفورماتور ب در صورت تميز

 .شستشو با صابون اقدام نمائيدبه و  گرفته دوشهاي محافظ استفاده نمائيد و پس از اتمام كار  از ماسك و لباس حتماًشوند،  مي
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 :آوري ضايعات روغن جمع 2.6.4

ي غير قابل ها روغنو  ها بشكهي نشتي مخزن و ها روغني روغن ترانسفورماتور مطابق دستورالعمل مربوطه عمل كنيد و بردار نمونهدر 

 .ي ضايعاتي نگهداري كنيدها روغنمصرف پس از تعميرات ترانسفورماتور را در محفظه يا بشكه مخصوص 

اين مناسبت طراحي و در نظر گرفته شده است صورت گرفته و به آن هدايت ه هاي ويژه كه ب روغن در سايت بايد در محفظه آوري جمع

 .آسيب نبيندگردد تا در صورت بروز انفجار محيط اطراف 

 

 آوري آب و روغن ضايعاتي در اطراف ترانسفورماتور نمونه نقشه شماتيك جمع 2.6.4.1

 

 :در تصوير فوق

 دستگاه تخليه فوري به مخزن يا حوضچه زميني: 1

 :هاي ديواره

 ديوارة حائل: 9و  7

 ديوارة كوتاه جانبي: 2

 فونداسيون اصلي ترانسفورماتور: 11
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 روغن ضايعاتيآوري اوليه آب و  براي جمع: 2

 لوله و اتصاالت براي تخليه آب اتوماتيك توسط شيب و جاذبه زمين: 21و  21، 12، 2

 پمپ لجن: 4

 ،(شود استفاده مي نيز تخليه آب وذوب كردن يخ براي ( گرمكن)بندان از هيتر  يخ هاي در محيط)پمپ الكتريكي براي تخليه آب : 14

 .گردد ميها استفاده  براي قطع و وصل پمپ هاورشنا و كليدها ي مانند،تجهيزاتاز همچنين 

 .بيني شود جزئيات طرح كامل سازه در تاسيسات سايت پيش

 :ضايعات ديگر آوري جمع 2.6.2

ي سر بسته نگهداري و در اولين فرصت ها ظرفها و غيره در  ها و پوشش كابل ، سيليكاژل، رنگها سيمها،  ها، چسب كاغذ، الك: از قبيل 

 .دور شوند از مجاورت تاسيسات

 

 

 :نكات ايمني در هنگام آتش گرفتن ترانسفورماتور تحت بار مستقر در محل نصب 2.6.6

 العمل مناسب حفظ خونسردي و عكس 2.6.6.1

 قطع جريان برق ترانسفورماتور 2.6.6.2
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 دستورالعمل تحويل ترانسفورماتورهاي قدرت به مشتري در كارخانه: 0فصل 

با توجه به ارزش باالي اقتصادي ترانسفورماتورهاي قدرت راه اندازي بموقع و تغذيه الكتريكي پروژه هاي بزرگ و صنعتي مرتبط به آنها 

بنابراين اهداف شركت ايران ترانسفو مبني بر تحويل كامل  بسيار مهم بوده و از طرفي زمان بري سفارش و ساخت آنها، نسبتا زياد است

باشد، لذا ضروري است در تحويل گيري  ، سالم و بموقع محصول به مشتريان محترم مي(به همراه بسته بندي متعلقات و تجهيزات)

 :هاي زير توجه گردد كامل و دقيق آنها به دستورالعمل

گيرد و واحدهاي  ات آن در كارخانه توسط واحد فروش فني انجام ميهماهنگي هاي تحويل ترانسفورماتور و متعلق 1.3

 .باشد انبار محصول و مديريت كيفيت مسئوالن مستقيم تحويل محصول نهائي مي

تحويل گيري ترانسفورماتورهاي قدرت بايد با حضور نمايندگان مطلع و ذيصالح مشتري و يا فروش فني بنمايندگي  1.3

 .مشتري انجام گيرد

ترانسفورماتورهاي قدرت با شماره سريال مشخص، پس از انجام موفقيت آميز آزمايش هاي كارخانه اي  بدنه اصلي 1.1

 .گردد بطور جداگانه آماده حمل ميمطابق قرارداد و توافقات في مابين 

 :هاي اصلي ذيل ترانسفورماتور به نقشه

 Rating plateنقشه پالك مشخصات اصلي    ، outline drawingنقشه تصوير كامل    ، packing listليست بسته بندي    

 .توجه فرمائيد

آنها توسط كنترل نهائي  اي را قبالً مالحظه و از تاييد هاي كارخانه مدارك گواهي قبولي ترانسفورماتور از آزمايش 1.3

 .را قبالً مالحظه نماييد 1هاي فوق الذكر در بند  مطمئن شويد و همچنين نقشه محصول

هاي جداگانه استاندارد به تناسب انواع  ها و پالت هاي مشابه عيني آنها در جعبه بازشده و يا نمونه متعلقات و تجهيزات 1.3

 .(مراجعه نمائيد 1هاي مذكور در بند  به نقشه. )گردد آنها مطابق ليست قطعات حمل آماده مي

مشخصات اصلي تصوير كامل،  هاي پالك مطابق نقشهرا اندازه ابعاد اصلي و محل درست استقرار تجهيزات و متعلقات  1.3

 .بررسي و تطبيق نموده مطابق مشخصات فني قرارداد و توافقات في مابين مطمئن شويد

هاي توليد و تضمين كيفيت  بندي و متعلقات را كه توسط قسمت بدنه اصلي و بسته (Check Lists)هاي  چك ليست 1.3

بيق نمائيد تا نقص و كسورات و آسيب ديدگي گردد به دقت مالحظه نموده و با خود تجهيزات آنها تط تهيه مي

 .نداشته باشند

در چك مكان تامين به موقع يا نقص قطعه به علت عدم ا)دود احتمالي تجهيزات و متعلقات عكسورات و نواقص م 1.3

 .شود تا در اولين فرصت تامين و هماهنگي و ارسال گردد با صورتجلسه جداگانه مشخص مي( Check Listsليست 

 (نمايد جهت تحويل هم زمان ترانسفورماتورهاي قدرت با تجهيزات به صورت كامل ميرانسفو تمام سعي خودران تايرا)
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هاي مشخصات اصلي ترانسفورماتور و تجهيزات را با توجه به مشخصات فني سفارش  مندرجات و حكاكي پالك 1.3

 .اي كنترل نمائيد هاي كارخانه ساخت و نتايج آزمايش

. شود فوق توزيع قسمتي از روغن آنها تخليه ميو براي سبك كردن وزن حمل و جابجائي ترانسفورماتورهاي قدرت  1.33

شود، به جاي روغن تخليه شده گاز نيتروژن  داده ميهاي تصوير  خليه شده در نقشهارتفاع و حجم روغن باقيمانده و ت

 (ر فصل نهم مراجعه نمائيدبه دستورالعمل روغن زني د. )گردد يا هواي خشك تزريق مي

معموالً روغن ترانسفورماتورهاي سنگين قدرت در زمان حمل كالً تخليه شده و بجاي آن گاز ازت يا هواي خشك  1.33

 (به دستورالعمل روغن زني در فصل نهم مراجعه نمائيد. )گردد تزريق مي

ود، تجهيزات اين سيستم را مطابق در صورتي كه ترانسفورماتور با سيستم ترزيق گاز ازت يا هواي خشك تحويل ش 1.33

هاي  هاي مسي، رگوالتورهاي تنظيم فشار اصلي و فرعي، كپسول اتصاالت و لوله كشي لوله)هاي مربوطه از نظر  نقشه

به دستورالعمل روغن زني در  . )ليست و مهار و عالئم، بررسي و كنترل نمايند( ازت يا هواي خشك، شيرآالت مربوطه

 (ئيدفصل نهم مراجعه نما

توانيد آنها را از نظر  شوند مي هاي آب بندي شده بسته مي هاي باز شده فالنچ هاي اصلي و لوله كشي به جاي بوشينگ 1.31

 .نشتي از نزديك مالحظه و كنترل نماييد

 .ها يا پلمپ تابلوهاي برقي و شيرآالت اصلي نمونه برداري مطمئن شويد از سالم بودن قفل 1.33

 .هاي اتصال زمين را مالحظه و كنترل نمائيد محلعالئم نقاط ثقل و محورها و  1.33

 .هاي اتصال زمين را مالحظه و از اتصال درست آنها مطمئن شويد هاي كابل پل 1.33

 .باز بودن يا قطعي مدار اتصاالت مطمئن شويد ، ازهاي داخلي هاي الزم از اتصال گيري با مشاهده و اندازه 1.33

در  . )ه به ترانسفورماتور را مالحظه و كنترل مقادير آنها را ياد بگيريدبسته شد( ديجيتال يا آنولوگ)سيستم لرزه نگار  1.33

 (به دستورالعمل دستگاه لرزه نگار در فصل پنجم مراجعه نمائيدصورت نصب، 

گيري قبل از حمل مطمئن  از سالم بودن و كامل بودن رنگ آميزي ترانسفورماتور و متعلقات آن در مرحله تحويل 1.33

 .، اندازه گيري و كنترل كنيدرا ها به مقدار قيد شده در مشخصات فني اقل ضخامت رنگشويد در صورت لزوم حد

 .هاي خود مطمئن شويد در محل( هاي موقتي الزم و غيره ها، فالنچ آچارها، نردبان، كالهك)از وجود ابزارهاي كمكي  1.33

العمل ايمني و حفاظت حمل و به دستور. )هاي ايمني و حفاظت حمل و نقل را به دقت مطالعه نمائيد دستورالعمل 1.33

 (نقل در فصل دوم مراجعه نمائيد
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 دستورالعمل راهنمائي ارائه خدمات به مشتريان: 4فصل 

هاي فني و سرويس و  هاي خود و تامين رضايت مشتريان در موارد ذيل در زمينه در راستاي توسعه فعاليت شركت ايران ترانسفو

 .نمايد به مشتريان خود خدمات ارائه مي و بازرگانينگهداري 

 (تعميراتسرويس و )خدمات فني  4.1

 فوق توزيع و قدرت نصب ترانسفورماتورهاي  -

 فوق توزيع و قدرت در سايت مشتريان هاي پيش از راه اندازي و عيب يابي ترانسفورماتورهاي  انجام تست -

 انجام تعميرات جزئي و كلي ترانسفورماتور -

 بررسي و اجراي تغييرات در ساختار ترانسفورماتور -

 نظارت و كارشناسي بهره برداري اندازي ترانسفورماتورها در سايت مشترياننظارت كارشناسي بر نصب و را ه  -

 تصفيه و سيركوالسيون روغن ترانسفورماتور در سايت مشتريان -

 خشک سازي اكتيوپارت ترانسفورماتورها در سايت -

 سرويس و نگهداري ترانسفورماتور -

 (BDV, Tan Delta, Water Content, DGA)نمونه گيري و انجام آزمايشات روغن  -

 انجام تست تخليه جزئي در سايت مشتريان -

 (داخلي و خارجي)انواع تجهيزات و قطعات يدكي ترانسفورماتور  تامين -

 برگزاري دوره آموزشي آشنايي با ترانسفورماتور و تجهيزات آن -

 و تامين قطعات يدكي MRسرويس و نگهداري و تعمير كليدهاي تنظيم ولتاژ  -

 اي ترانسفورماتور دههاي حمل و نقل جا مراقبت -

 شركت خدمات پس از فروش ايران ترانسفو: توسط

 علي آباد 4زنجان شهرك صنعتي شماره : آدرس

 1244-2224342-22  :تلفن

 1244-2224323  :فاكس

E-mail: itass @ iran-transfo.com 

 :هاي درخواستي به موارد زير توجه فرمايند مشتريان محترم به هنگام ارسال نامه و اقدام در ارتباط با سرويس

 ارائه مشخصات كامل ترانسفورماتور شامل توان، رديف ولتاژ و شماره سريال .4
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يات و در صورت امكان، ارسال ارائه توضيحات كامل از نوع خدمات درخواستي و ايراد حادث شده در ترانسفورماتور با ارائه جزئ .2

با توجه به عدم دسترسي و انجام بازديد اوليه، الزم است تا حد امكان جزئيات محل )عكس از طريق آدرس ايميل ارائه شده 

 (.هاي ارسالي قيد گردد  مورد ايراد و شماره سريال قطعات معيوب در نامه

 اعالم آدرس دقيق محل استقرار ترانسفورماتور .3

( در صورت امكان شماره تلفن همراه اعالم گردد)رابط و كارشناس مربوطه به همراه شماره تلفن و فاكس مستقيم  معرفي فرد .4

 .جهت هماهنگي و پذيرش تيم و انجام صورتجلسه اجراي كار

ستي موارد فوق به هاي مختلف مد نظر باشد، باي ها براي چند دستگاه ترانسفورماتور و يا در محل در صورتي كه درخواست ارائه سرويس

 .صورت تفكيک شده و مجزا براي هر دستگاه ترانسفورماتور و هر محل، اعالم گردد

 واحد فروش و توسعه صادرات ايران ترانسفو 4.2

 واحد فروش و توسعه صادرات-كارخانجات ايران ترانسفو–تهران -جاده زنجان 4كيلومتر : آدرس

  1244-2251225و   1244-2251222: تلفن تماس

  1244-2251223: س فاك

Email: sale@iran-transfo.com 

 بيمه 4.0

 و نقل و انواع ديگر بيمه حملارائه خدمات بيمه 

 (شركت اقماري ايران ترانسفو)توسط شركت بيمه زنجان صبا  

شركت )شركت بيمه زنجان صبا  – 245قالي سليمان پالك  طبقه فوقاني، خيابان كوچمشكي بعد از چهار راه سوم –زنجان : آدرس

 (اقماري ايران ترانسفو

 1244-4222224-22  :تلفن

 1244-4222223   :فاكس

 حمل و نقل 4.4

 اي و ريلي اخذ مجوز و صدور بارنامه و بارگيري و حمل و نقل جاده

 (شركت اقماري ايران ترانسفو)شركت حمل و نقل آشنا راه سماء : توسط

 42انه باربري پالك پاي -اتوبان زنجان قزوين جنب پليس راه  -زنجان: آدرس

 1244-22515211531  :تلفن

 1244-2251521  :فاكس
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 5 ........................................................................................................................................ (نقل و  حمل ويژه) نگار لرزه دستگاه 5.2
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 دستورالعمل حمل و نقل ترانسفورماتور: 5فصل 

به  قبل از اقدام به حمل و نقل ترانسفورماتور دستورالعمل ايمني و حفاظت فصل اول اين كتابچه را قبالً به دقت مطالعه و خصوصاً

 .آن توجه گردد و تمهيدات الزامي مذكور در آن را كنترل نمائيد( 5-2)بخش 

 حمل و نقل ترانسفورماتور از كارخانه 5.1

و همكاري واحدهاي ايمني و حفاظت، كنترل كيفيت، توليد و انبار  واحد فروشبا هماهنگي  قل از كارخانجات ايران ترانسفوحمل و ن

 .گيرد محصول انجام مي

 :حمل خواهند داشت كه متعلقاتي اجازهسفورماتورها و تنها تران

 .داراي برچسب كنترل كيفيت نهائي محصول باشند -

 .فروش براي آنها صادر شده باشدواحد حواله تحويل كاال از  -

 .براي آنها بيمه نامه معتبر صادر شده باشد -

 مشخص گردد كه معموالً فورماتورترانسبايد وسيله و نحوة حمل  ترانسفورماتورقبل از بارگيري و حمل و نقل  -

 كفي يا با تريلي كمرشكن، بوژي: اي حمل جاده( الف

 با واگن كفي، واگن ويژه: حمل ريلي( ب

 هاي باري با انواع كشتي: حمل دريائي( ج

ه هر هاي ويژ لذا مقررات و دستورالعمل. هاي الف، ب و ج باشد تواند تركيبي از حالت حمل ترانسفورماتورهاي صادراتي مي -

هاي وزني و ابعادي آنها در نظر گرفته  قرار گيرد و محدوديت ترانسفورماتوركدام بايد مورد توجه و دقت پيمانكاران حمل  

 .شود

 .پيمانكار معتبر و قرارداد حمل و نقل داشته باشد -

و نقل جاده اي با  سالم، با ظرفيت و ابعاد متناسب و داراي مجوز ترافيكي حمل)براي حمل آنها وسيله نقليه مناسب  -

 .در نظر گرفته شوند( اسكورت

 .اي با مسير مشخص حمل داشته باشند مجوز حمل ترافيكي جاده -

 .عالئم هشدار، خطر، دارائي مشتري و مجوز ورود به سايت به آنها الصاق شده باشد: هاي الزم از قبيل ها و برچسب كارت -

 .حضور داشته باشد( قدر صورت نياز طبق قرارداد با تواف)نماينده مشتري  -
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 : قبالً نقشه

- Outline Drawing   (تصوير كامل)  

ها  جك  اصلي، فرعي و مهار،: هاي ترانسفورماتور را به دقت مطالعه و اوزان موقعيت تجهيزات و قطعات ترانسفورماتور به ويژه محل قالب

 .ها را بشناسيد و پايه

ها  هاي فوق الذكر و ديگر دستورالعمل كه در نقشه و تجهيزات حساس هاي ويژه حمل قطعات ملكليه نكات و دستورالعبه  .5

 .قيد شده است توجه نمائيد

با رعايت مقررات ترافيكي و ايمني و با هدايت راهنما  از دريافت مجوز ورود به كارخانهپس ( بوژي يا كمرشكن)وسيله حمل  .2

با عبور از مسيرهاي تعيين شده و پس از توزين اوليه در كيلومتر در ساعت و  5داخل محوطه كارخانه شده با سرعت حداكثر 

 .گيرد قرار مي( بارانداز يا داخل كارگاه يا انبار محصول)محل بارگيري ترانسفورماتور 

بايد قبل از بارگيري با هماهنگي استادكار تحويل اين شركت و مسئول فني حمل ( بوژي)آماده سازي كف وسيله نقليه  .3

 .هاي ترانسفورماتور و حريم فواصل و مهارها به دقت تعيين گردد انجام گيرد و موقعيت استقرار پايه مشتري و راننده بوژي

                  هاي ابعاد ظاهري بايد توجه شود كه دو مركز ثقل در نقشه. به مختصات نقطه ثقل ترانسفورماتور دقت شود .4

Out Line Drawing و  (و تجهيزات كامل مجموعه ترانسفورماتور)ر مونتاژ شده مربوط به مركز ثقل ترانسفورماتو يكي

 .باشد كه هنگام بارگيري بايد مورد توجه قرار گيرد ديگري مركز ثقل ترانسفورماتور در زمان حمل مي

 .ت مناسب انجام گيرديفكمربندهاي سالم و مطمئن و با ظر ها و ها و سيم بكسل بارگيري بايد توسط تراورس .5

ها و زوايا و محدوديت  ها و زنجيرها و محل قالب ها و سيم بكسل ها از نظر استقرار تراورس د شده در نقشههاي قي به توصيه .6

 .ابعاد آنها كامالً توجه كنيد

پاندولي شدن  هاي سريع جرثقيل كه باعث باشد و از حركت بارگيري بايد به آرامي انجام گيرد و از جهات مختلف قابل كنترل .7

 .كيداً خودداري شودبايد اگردد  ميبار 

هاي سالم و مناسب در  مطمئن ترانسفورماتور در كف آماده شده بوژي يا واگن توسط زنجيرها يا سيم بكسل استقرارپس از  .8

 .جهات مختلف مهار گردد

 .رددنصب گ  طور مطمئن  ا كمرشكن و يا واگن بهي  و بوژي  ترانسفورماتور  روي دهنده موارد ايمني و ترافيكيعالئم هشدار .9

ها و  فشار گاز كپسول)تكميل و تاييد گردد  ،سيستم و تجهيزات تزريق گاز ازت توسط مسئولين كارگاه و كنترل .51

 (ترانسفورماتور تنظيم گردد

 .تابلوهاي فرمان و شيرآالت و غيره كنترل شود هاي سالم بودن كليه پلمپ .55

ل نهائي و تكميل مدارك و حواله و اسناد حمل هاي الزم و ممهور شدن كارت كنترل محصو تنها پس از اتمام كنترل .52

 .شود بوژي اجازه خروج از كارگاه و يا بارانداز داده مي به ترانسفورماتور
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 .ترانسفورماتور پس از بارگيري و استقرار روي بوژي نبايد نشتي روغن داشته باشد .53

 .شود و در اسناد حمل وارد مي گيرد در صورت لزوم توزين نهائي بوژي با بار در محوطه كارخانجات انجام مي .54

اي و هماهنگي فروش و انبار محصول و انتظامات كارخانه  بوژي حمل ترانسفورماتور فقط پس از اخذ مجوزهاي ترافيكي جاده .55

 .اجازه خروج خواهد داشت

و با احتياط  رابريتو   و اداره راه قوانين راهنمائي و رانندگي بايد با رعايت سرعت مجاز طبقحمل ترانسفورماتور با بوژي  .56

هاي فرعي و  جاده (عرض و ارتفاع از نظر وزن،) ها ها تونل شرايط مسير از قبيل پلانجام گردد و اي  ورت جادهكامل و با اسك

 .اصلي و مسيرهاي ويژه از قبل شناسائي و رعايت شود

 (پلمپ آن بايد سالم بماند. )اري گرددلرزه نگار در تمام طول مسير از ابتداي بارگيري نبايد به هيچ وجه باز و يا دستك .57

در تمام طول مسير حمل بايد هاي مربوطه  هاي آن توسط فشارسنج مقادير فشار گازهاي داخل ترانسفورماتور و كپسول .58

 (هاي مربوطه مراجعه شود به دستورالعمل. )كنترل گردد

 .پيوسته كنترل و محكم گرددل مسير نيزشده در طو مهارهاي بسته  مسير موقعيت سرعت مجاز در طول كاملرعايت  ضمن .59

 .تجاوز كند °15از نبايد حداكثر زاوية شيب جاده و مسير حمل  .21

هاي روغن و گاز،  اي، سُر خوردن احتمالي ترانسفورماتور از بوژي يا نشتي نوع برخورد يا تصادفات جاده در صورت بروز هر .25

لي عوامل جوي و قهري فوراً مراتب به واحد فروش شركت هاي احتما سرقت و آسيب ديدگي تجهيزات و يا هر نوع آسيب

 .ايران ترانسفو اطالع داده شود

بايد با حضور و بازديد نماينده يا كارشناس ايران  نيز تخليه ترانسفورماتورترانسفو باشد   در صورتي كه حمل بر عهده ايران .22

 .ترانسفو و كارفرما انجام گيرد و صورتجلسه شود

لذا در . باشد هاي حمل و تخليه به عهده مشتري مي ترانسفو نيست كليه مسئوليت  به عهده ايران در مواردي كه حمل .23

 .شوند توجه و دقت مضاعف مبذول گردد متر حمل مي ترانسفورماتورهايي كه بدون شوك

اور و تحمل از نظر مسطح بودن، تحمل وزن، احتمال برخورد و سقوط اشياء مج)محل تخليه ترانسفورماتور بايد مناسب  .24

 .قبالً آماده شده باشد( شرايط جوي و نكات ايمني

تخليه از يك وسيله و  هاي زميني، ريلي و دريائي، در  حملاز در رابطه با ترانسفورماتورهائي كه حمل آنها تركيبي است  .25

 .ترانسفو انجام شود  بارگيري به وسيله حمل ديگر با هماهنگي نماينده ايران

مسير الزم است ابتدا هماهنگي الزم با  گردد، لذا در صورت تغيير مشخص ميذ مجوز ترافيكي حمل چون مسير حمل در اخ .26

 .ترانسفو انجام گيرد  ايران
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 (و نقل  ويژه حمل)نگار  دستگاه لرزه 5.2

د زمان اعمال و توان شود و مي ها و ارتعاشات حين حمل و نقل و جابجائي ترانسفورماتور استفاده مي نگار جهت ثبت ضربه دستگاه لرزه

 :Shok Log -RD298نگار  ها را در سه جهت طولي، عرضي و ارتفاع نمايش داده و ثبت نمايد به عنوان نمونه دستگاه لرزه دامنه ضربه

Tri – Axial Shock and Vibration Recorder 

 Type: RD 298 Shock Log – (Lamerholmساخت شركت )

    آوري تحريك الكتريكي كريستالي در اثر فشار باشد و در ساختار آن از فن و استفاده مجدد ميريزي  نگار قابل برنامه دستگاه لرزه

(Pizo Electric) استفاده شده است. 

 .تواند درجه حرارت، فشار و رطوبت را با استفاده از دو سنسور خارجي حس نموده و ثبت كند به عالوه اين دستگاه مي

تواند بدون رمز ورود توسط اشخاص غير مسئول  شود و از اينكه اطالعات نمي ثبت مي( نشدني پاك )تمام اطالعات در يك حافظه فلش 

 .باشد پاك شود، مطمئن مي

 

 

 :زير استفاده نمود موارداز  توان مي( شود تنظيم مي Hz 250كه در فركانس ) نگار دستگاه لرزه براي فيلتر كردن فركانس

 Hz 40االي هاي ب براي تمام سيگنال F1فيلتر  -

 Hz 10هاي باالي  براي تمام سيگنال F2فيلتر  -

 Hz 90هاي باالي  براي تمام سيگنال F3فيلتر  -

 .باشد ريزي مي براي هردو مورد، ثبت در اثر تحريك با حوادث و يا زمان، قابل برنامه Shocklog RD298نگار  دستگاه لرزه
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تنظيم  از دامنه   تواند درصدي مي سطوح تحريك . فزايش سرعت معادل تنظيم نمودا هاي  با محدوده g 100توان تا  را مي  محدوده تنظيم

اي اطالعات به طور  دهد در طول مدت آزمايش يا حمل و نقل جاده باشد، اجازه مي عملكرد در محدوده زماني كه نوآورانه مي. باشد

 .گردد اي كامل يا ارتعاشات ميه تركيب ثبت جزئيات حوادث با موضوع فوق موجب ثبت ضربه. كامل ثبت شوند
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 مشخصات فني دستگاه

  داراي نشانگر زمان و تاريخ

 C°70 +… 20- (استاندارد)دامنه مجاز درجه حرارت 

 C°80 +… 40- (دامنه وسيعتر)دامنه مجاز درجه حرارت 

 ±% 2 فاكتور مقياس شتاب

 روز 500 حافظه پاك نشدني

 (ضربه)حادثه  500 قابليت ثبت

 1 ±تا  100g ± دامنه ضربه

 داراي رمز كارخانه و رمز كاربر رمز

 LEDدهنده  هاي نشان دامنه با المپ( 5 – 45% )قابل تنظيم تا آستانه  آالرم و اخطار

 دفعه 250000 ظرفيت زماني

 2.5mgتا  100g ± دامنه ديناميكي

 IP67 كالس حفاظت

 منبع تغذيه
 ماهه 52يل كاليد با طول عمر ليتوم تيون 3.6V×1باتري 

 يا معادل آن LR14, CMN1400آلكالين  1.6V×1باتري 

 :تجهيزات

 (-optionalاختياري )سنسور خارجي 

HPT ( 1رطوبت، فشار و درجه حرارت bar) 

HPT ( 2رطوبت، فشار و درجه حرارت bar) 

RS232  3كابل ارتباطي m 

(RD298)  آداپتورUSB و كابل 

(RD400) محوره نگار تك  لرزه 

(RD404) سنج شتاب و رول شتاب 

(RD404 RIU) دهنده كنترل از راه دور توان باتري نشان 
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 5 ........................................................................................................................... سايت در ترانسفورماتور بازديد ليست چك 6.2
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 دستورالعمل تحويل گيري ترانسفورماتور در سايت: 6فصل 

 .هاي اول تا پنجم اين كتابچه به دقت توجه نمائيد به كليه موارد مندرج در فصل .6

رسند با شرايط ذيل قابل تحويل رسمي به سايت  ، به محل نصب خود ميفقط ترانسفورماتورهائي كه پس از حمل به سايت .2

 .باشند مي

ر قرارداد فروش، تحويل در فقط در صورتي كه نحوة تحويل د) .آنها كامل باشد( بيمه، بارنامه و حواله حمل)مدارك حمل  .3

 (باشد  ترانسفو بايد حضور داشته  باشد نماينده ايران سايت 

 .ايران ترانسفو، بيمه و پيمانكار حمل در سايت حضور يابند  تري،نمايندگان ذيصالح مش .4

 :مدارك فني ترانسفورماتور از قبيل .5

 Outline Drawing  هاي تصوير كامل نقشه

 Packing List   ليست بسته بندي

 Instruction Manual   كتابچه راهنما 

 .حداقل يك نسخه در سايت تحويل شده موجود باشد

فوق  4بند )همين فصل با حضور نمايندگان ( 2-6)يل ترانسفورماتور در سايت مطابق دستورالعمل بند هاي تحو چك ليست .6

 .كنترل و تكميل و امضاء شود( الذكر

 .ها، تابلوها و شيرآالت ترانسفورماتور باز و يا دستكاري شده باشد نبايد هيچكدام از پلمپ .7

بق دستورالعمل مربوطه كنترل شود و مقادير زماني آنها در سه جهت مطا( در صورتي كه نصب شده باشد)دستگاه لرزه نگار  .8

قرائت گردد و اطالعات آن همراه با دستگاه لرزه نگار باز شده در جعبه مربوطه به شركت ايران ترانسفو  x ،y ،zمحورهاي 

 .به عمل آيد هاي احتمالي آسيب و يا تر  نحوه حمل و اطمينان از صحت و سالمت ارسال گردد تا بررسي دقيق

 :تمهيدات الزم براي تخليه ترانسفورماتور .9

 .زمين يا سكو يا فونداسيون محل تخليه متناسب و آماده شود -

 .هاي تخليه ترانسفورماتور مشخص و كنترل گردد حريم -

محل استقرار و مطمئن، با )تحمل وزن، نوع، بازوها با امكان مانور در جهات مختلف )هاي تخليه متناسب  جرثقيل -

 .هاي مطمئن تهيه گردد ها و تراورس ها و كمربندها، چوب با قالب( رانندگان مجرب و ذيصالح

 .مديريت تخليه ترانسفورماتور در سايت از افراد ذيصالح انتخاب شده و بقيه عوامل طبق دستور، عمل نمايند -

 (.اورژانس، آتش نشاني و ايمني)هاي اوليه  هاي كمك آمادگي تيم -

 .هاي تخليه و توجه به نكات و هشدارهاي ايمني و فني و دستورالعملها  مطالعه نقشه -
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روي )هاي مطمئن جابجائي و جك زدن آنها را به محل نصب  با روش ،كننده حمل وسيلهبعد از تخليه ترانسفورماتور از  -

 .مطابق طرح سايت منتقل كنيد( فونداسيون يا روي ريل

ها به جاهاي مطمئن و محكم بسته شود و توسط افراد كار آزموده بكار در استفاده از تيفورهاي كششي بايد مهار آن -

 .دنگرفته شو

نوع و  با توجه به وزن ترانسفورماتورها،شود  هاي غلطكي براي كاهش اصطكاك استفاده مي در صورتي كه از لوله -

اد و به ترانسفورماتور آسيب ه افرهاي بار باشيد تا ب هاي آنها مطمئن و محكم باشند و مراقب در رفتن آنها در لبه اندازه

 .دنرس

هاي  هاي جنگلي مرغوب اشباع شده سالم و با ابعاد و اندازه ها ترجيحاً از چوب هاي پركننده زير جك در استفاده از چوب -

 .مطمئن استفاده نمائيد

 .هاي تخصصي و مجرب انجام گيرد تخليه ترانسفورماتور و جابجائي آن بايد توسط گروه -

ها را قبل از نصب كنترل  سالم بودن چرخ. ها بسته شده و ترانسفورماتور روي ريل قرار گيرد زم است چرخچنانچه ال -

 .آنها را مونتاژ نمائيد( 2-3-8)نمائيد و مطابق دستورالعمل بند 

 .هاي مهار را با گشتاورهاي تعيين شده ببنديد روي فونداسيون پيچ و مهره پس از استقرار ترانسفورماتور -

هاي مربوطه  ها را مطابق نقشه مهار چرخ( شود در صورتي كه روي ريل نصب مي)روي ريل ز استقرار ترانسفورماتور پس ا -

 .ببنديد

 %50كدام از آنها حدود  طوري كه هره ب. استفاده نمائيد ترانسفورماتورهاي مطمئن متناسب با ظرفيت وزني  از جك -

 .ترانسفورماتور كامل، ظرفيت داشته باشدوزن 

نمائيد بطوري بطور هماهنگ استفاده  (Jackpad)ها  با جك از تمام محل جك ترانسفورماتوركردن بدنه اصلي   ر بلندد -

 .ها قرار گيرد روي سه عدد از جك حداقل ترانسفورماتوروزن  كه در هر حالت
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 (زمان تحويل به سايت)ترانسفورماتور  (Check List)ليست كنترل  6.1

هنگام تحويل ترانسفورماتور و متعلقات آن به سايت با حضور نمايندگان پيمانكار و حمل و نقل و مشتري و  الزم است ليست كنترل

 .تكميل و مشتركاً امضاء شده و به هر كدام حداقل يك نسخه تحويل گردد و نماينده ايران ترانسفومسئول سايت 

 

 

 نوع   -    ورترانسفورماتشماره سري  -

 

 kV/kVرديف ولتاژ    -           MVAتوان نامي  -

 

 

 نام سايت   -      نام مشتري -

 

 

 نام پيمانكارحمل  -     نام شركت بيمه كننده  -

 

 

 شماره پالك   -      نوع وسيله نقليه حمل -

 

 

 ظرفيت بار بوژي يا تريلي -       نام راننده -

 

 

 خانهتاريخ حمل از كار -       شماره بارنامه -

 

 

 تاريخ تحويل به سايت -

 

 :توضيحات

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 عامسهامي 
 توزيعو فوق  كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 ششم فصل

 5 صفحه
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 چك ليست بازديد ترانسفورماتور در سايت 6.2

 بازديد بيروني 6.2.1

 بدنه اصلي ترانسفورماتور

 

  حمل با روغن 

 

 با هواي خشك پرشده  با گاز نيتروژن پرشده 

 mbar...فشار گاز داخلي  mbar ...فشار هواي خشك 

 .... mm .... رجع روغنباالي نقطه م 

…... mm  پائين نقطه مرجع روغن 

برابر نقطه مرجع   سطح روغن   

 

حمل بدون روغن  

 

 با هواي خشك   با گاز نيتروژن پرشده 

 ……..mbarفشار هواي خشك داخل مخزن 

 ……..mbarفشار گاز نيتروژن داخلي مخزن 

 سيستم سالم است   تعداد كپسول ها 

 ……....bar  هاي اصليفشار كپسول 

 :توضيح

 

 لرزه نگار حمل

 

 نصب شده و سالم است 

 نصب نشده است 

 درست كار نمي كند 

 پلمپ آن باز شده است 

 ندارد 

 :توضيح



 

 شركت ايران ترانسفو

 عامسهامي 
 توزيعو فوق  كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 ششم فصل

 6 صفحه
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 مخزن

 

  سالم است 

 آسيب ديده است 

  نشتي روغن دارد 

 ريزش و آسيب ديدگي رنگ دارد 

 :توضيح

 

 تابلو فرمان و اتصاالت كليد تنظيم ولتاژ

 

 كامل و سالم است 

 موجود نيست 

 ناقص است 

آسيب ديده است 

 :توضيح

 

 چرخ ها و متعلقات آن

 

 روي ديواره مخزن كامل نصب شده است 

 جداگانه ارسال شده و كامل است 

  باشد ميناقص 

 ارسال نشده است 

 ترمز چرخ ها

 

  پيش بيني نشده 

 ارسال شده كامل است 

  ارسال نشده 

  استناقص 

 ندارد 

 HV قويبوشينگ هاي فشار 

 

 در طرح پيش بيني نشده است 

 روي ترانسفورماتور نصب شده و سالم است 

 موجود نيست 

 آسيب ديده است 

 :توضيح

 

 LVبوشينگ هاي فشار ضعيف 

 

 در طرح پيش بيني نشده است 

 روي ترانسفورماتور نصب شده و سالم است 

 موجود نيست 

  استآسيب ديده 

 :توضيح

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 عامسهامي 
 توزيعو فوق  كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 ششم فصل

 7 صفحه
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CT ها 

  باشد ميكامل نصب شده اند و سالم 

 جداگانه ارسال شده اند 

 باشد ميموجود ن 

 ناقص مي باشند 

  باشد ميمعيوب 

 ندارد 

 :توضيح

 

 ها فن

 بيني نشده است پيش 

 سالم و كامل است 

 موجود نيست 

 ناقص است 

 آسيب ديده است 

 :توضيح

 

 غن نماتجهيزات نشان دهنده رو

 سالم هستند 

 آسيب ديده اند 

 درست كار نمي كنند 

 نصب نشده است 

 تنظيم نشده است 

 :توضيح

 

 پيچ و سيم دماسنجهاي روغن

 سالم هستند 

 آسيب ديده اند 

 درست كار نمي كنند 

 نصب نشده است 

 تنظيم نشده است 

 :توضيح

 

 رادياتور ها و متعلقات آن ها

 سالم و كامل است 

 موجود نيست 

 ناقص است 

 آسيب ديده است 

 :توضيح

 

 كلكتور بانك رادياتور ها و متعلقات آن ها

 سالم و كامل است 

 موجود نيست 

 ناقص است 

 آسيب ديده است 

ندارد 

 :توضيح

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 عامسهامي 
 توزيعو فوق  كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 ششم فصل

 0 صفحه
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 و متعلقات آن( مبدل حرارتي)سيستم خنك كنندگي 

 پيش بيني نشده است 

 سالم و كامل است 

 تموجود نيس 

 ناقص است 

 آسيب ديده است 

 :توضيح

 

 ها پمپ

 بيني نشده است پيش 

 روي ترانسفورماتور نصب شده و سالم و كامل است 

 در بسته بندي جداگانه ارسال شده و كامل است 

  باشد ميناقص 

 آسيب ديده است 

 موجود نيست 

 :توضيح

 

 اتصاالت كابل كشي

 كامل و سالم است 

  ستاانجام نشده 

 ناقص است 

 آسيب ديده است 

 :توضيح

 

 كابل ها

 كامل و سالم است 

  استانجام نشده 

 كابل ها جداگانه ارسال شده است 

 ناقص است 

 آسيب ديده است 

 :توضيح

 

 رله فشار شكن

 پيش بيني نشده است 

 سالم است 

 عمل كرده است 

  باشد ميمعيوب 

 آسيب ديده است 

 موجود نيست 

 :يحتوض

 رله بوخهلتس اصلي

 نصب نشده است 

 سالم است 

  باشد ميمعيوب 

 آسيب ديده است 

 موجود نيست 

 :توضيح

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 عامسهامي 
 توزيعو فوق  كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 ششم فصل

 3 صفحه
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 رله بوخهلتس منبع انبساط

 باشد ميموجود ن 

 سالم است 

  باشد ميمعيوب 

 آسيب ديده است 

 

 سيليكاژل و گير رطوبت

  باشد مينصب شده و سالم و در حد مجاز 

 اژل تغيير يافته است بايد تعويض گرددرنگ سيليك 

 دارد روغن ريزي داخلي 

 شكستگي دارد 

 

 

 رله حفاظت كليد تنظيم ولتاژ

 باشد ميموجود ن 

 سالم است 

  باشد ميمعيوب 

 موجود نيست 

 ندارد 

 :توضيح

 منبع انبساط و متعلقات آن

  سالم است 

 آسيب ديده است 

  نشتي روغن دارد 

 سيب ديدگي رنگ داردريزش و آ 

 موجود نيست 

 :توضيح

 

 

 سيستم نشان دهنده گاز

 

 باشد موجود نمي 

 سالم است 

 باشد معيوب مي 

 موجود نيست 

 ندارد 

 :توضيح

 آچارها و ابزارهاي ضميمه

 

 كامل موجود است 

 باشد ميموجود ن 

 ناقص است 

 آسيب ديده است 

 :توضيح

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 عامسهامي 
 توزيعو فوق  كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 ششم فصل

 13 صفحه
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 روغن ترانسفورماتور

 الس نوع ك

  صحيح است ها بشكهتعداد    بشكه كسري دارد.......... تعداد 

  ي آسيب ديدهها بشكهتعداد   باشد مينوع روغن متفاوت 

 :توضيح

 

 پالك هاي مشخصات

 پالك مشخصات اصلي

 

 روي بدنه الصاق شده و سالم است 

 موجود نيست 

 جداگانه ارسال شده است 

  باشد ميمعيوب 

 

 

 حمل و رگيريپالك با

 

 روي بدنه الصاق شده و سالم است 

 موجود نيست 

 جداگانه ارسال شده است 

  باشد ميمعيوب 

 ندارد 

 پالك موقعيت شيرآالت 

 

 روي بدنه الصاق شده و سالم است 

 موجود نيست 

 جداگانه ارسال شده است 

  باشد ميمعيوب 

 ندارد 

 

 پالك شناسائي

 

 كامل نصب شده است 

 جداگانه ارسال شده است 

 موجود نيست 

 ناقص است 

 ندارد 

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 عامسهامي 
 توزيعو فوق  كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 ششم فصل

 11 صفحه
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 بازديد داخلي ترانسفورماتور در سايت 6.2.2

 :چنانچه در حين حمل و نقل و تخليه ترانسفورماتور سوانح سقوط خفيف، ضربه و سُر خوردن كه

 2gشوك و ضربه باالتر از  -

 خالي شدن كامل گاز -

 بدنهتغيير فرم  -

 تشكستن تجهيزات و متعلقا -

ايجاد گردد الزم است از داخل ترانسفورماتور بازديد شده و از سالمت آن اطمينان حاصل گردد لذا بايد با هماهنگي قبلي و در حضور 

 .نمايندگان مشتري، بيمه، حمل و نقل و شركت ايران ترانسفو بازديد انجام گيرد و مشاهدات، ثبت و صورتجلسه شود

ترانسفورماتور در زمان تحويل در سايت فقط با هماهنگي و توافق قبلي و با حضور نماينده  هر نوع بازديد الزم ديگر از داخل

 .باشد شركت ايران ترانسفو مجاز مي( كارشناس)

 .ا نماينده آن الزم استهماهنگي و حضور كارشناس سازنده ي در بازديد داخلي از كليد تنظيم ولتاژ،

 بازديدهاي داخلي

 كنترل اتصال زمين هسته

 باشد مياتصال زمين هسته در دسترس ن 

 مطابق دستورالعمل انجام شده سالم است 

 مطابق دستورالعمل انجام شده معيوب است 

 باشد ميامكان كنترل ن 

 :توضيح

 

 كنترل جابجائي آكتيو پارت

 مهار آكتيو پارت سالم است 

 مهار آكتيو پارت آسيب ديده اما جابجا نشده است 

  پارت آسيب ديده و جابجا شده استمهار آكتيو 

 ديده ولي جابجايي آن مشخص نيست مهار اكتيوپارت آسيب 

 :توضيح

 ها پيچ هاي سيم گاه تكيه

 سالم است 

 شكستگي دارد 

 جابجائي دارد 

 ناقص است 

 :توضيح

 ها پيچ سيماتصال هسته و 

  باشد ميبدون اشكال 

  معيوب است 

 آزمايش نشد 

 ناقص است 

 :وضيحت



 

 شركت ايران ترانسفو

 عامسهامي 
 توزيعو فوق  كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 ششم فصل

 12 صفحه
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 ها پيچ سيماتصاالت بين 

 

  باشد ميبدون اشكال 

 معيوب است 

 آزمايش نشد 

 ناقص است 

 :توضيح

 

 

 هاي داخلي و انشعابات بندي سيم

 

  باشد ميبدون اشكال 

 ها شكستگي دارند نگهدارنده 

 اند ها جابجا شده سيم 

 قطعي دارند 

 :توضيح

 

 كليد تنظيم ولتاژ و اتصاالت آن

 

 الم هستندس 

 معيوب است 

 نياز به آزمايش و بررسي دارد 

 باشد ميدر دسترس ن 

 :توضيح

 

 

 (مغناطيسي  هستههاي  با ورق)مخزن  داخلي پوشش پاكتهاي

 

 سالم هستند 

 قطعات نگهدارنده شكستگي دارند 

 جابجائي و لغزش دارند 

 :توضيح

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 هفتم فصل

 1 صفحه
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 فهرست مطالب

 2 ........................................................................................................................................................ ترانسفورماتور انبار و نگهداري دستورالعمل: 7 فصل

 5 .................................................................. سايت در داري انبار مدّت در ترانسفورماتور بازديد هاي زمان و ليست چك 7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 هفتم فصل

 2 صفحه
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 دستورالعمل نگهداري و انبار ترانسفورماتور: 7فصل 

هاي الزم  كنترل 6پس از اطمينان از سالم رسيدن ترانسفورماتور و تخليه اصولي آن در سايت مطابق دستورالعمل فصل  -

و شركت ايران ( مشتري)دگان شركت حمل و كارفرما به عمل آمده و صورتجلسه في مابين نماين( مطابق چك ليست)

 .تهيه و امضاء شود (ترانسفو باشد  در صورتي كه مسئوليت حمل با ايران) ترانسفو

كه ترانسفورماتور به مدت طوالني انبار شود، ( به جهت آماده نبودن شبكه يا ساير تاسيسات)كند  چنانچه شرايط ايجاب مي -

 :جه قرار گيردالزم است موارد زير مورد تو

 .تمهيدات ايمني و حفاظت مطابق فصل اول اين كتابچه مورد توجه قرار گيرد .7

 .در نگهداري ترانسفورماتورها و متعلقات آنها بايد رعايت گرددكليه اصول انبارداري  .2

سقوط اشياء  ها و تاسيسات مجاور و ساخت و سازهاي ساختمان –برخوردهاي ترافيكي–حريم انبار ترانسفورماتور از جهات  .3

 .حفظ گردد

 .حريم نگهداري ترانسفورماتور از نظر عدم دسترسي افراد غير مرتبط حفظ شود .4

 .گردد بيني پيشدفع آنها   الزم جهت  نات كنترل گردد و اقداممحيط اطراف ترانسفورماتور از نظر وجود جوندگان و حيوا .5

كم و قابل اطمينان باشد و تحمل وزن ترانسفورماتورها را داشته مح( زمين يا فونداسيون يا ريل)محل استقرار ترانسفورماتور  .6

 .هاي غير عادي جوّي مانند سيالب، ريزش، زلزله و رانش زمين مصون بماند باشد و از شرايط آسيب

مونتاژ گردد و مهارهاي چرخ ( 2-3-8)هاي آن مطابق دستورالعمل  گيرد چرخ در صورتي كه ترانسفورماتور روي ريل قرار مي .7

 .روي ريل بسته شود

را  (ترانسفورماتور مستقيم با مخزنارتباط )مانومترهاي اصلي تروژن مطمئن شويد و اندازه فشار هاي گاز ني از پر بودن كپسول .8

تنظيم نموده و تحت كنترل داشته باشيد در طول مدت انبارداري ترانسفورماتور فشار گاز نيتروژن  (300mbar-200)در حدود 

mbar 50نبايد از 
ژن بايد حتماً مطابق دستورالعمل نيترو bar 15هاي با فشار كمتر از  در اين صورت كپسول. كمتر شود 7

هاي گاز از نفوذ رطوبت به مخزن وروغن ترانسفورماتور جلوگيري شود و تعويض آنها  در زمان تعويض كپسول. تعويض گردد

 .سريعاً انجام شود

اي كنترل برقي بايد متصل شود تا با فرمان كليدهاي ترموستات گرم شده و از سيستم برق تغذيه هيترهاي داخل تابلوه .9

 .تراكم بخار و ايجاد قطرات آب در داخل تابلو جلوگيري نمايد

 .اتصال بدنه ترانسفورماتور به اتصال زمين الكتريكي و استاندارد متصل شود .71

 

                                                        
 .باشد در طول انبارداري مي Safety Factor≈1.7انتخاب اين فشار با در نظر گرفتن يك ضريب اطمينان  7



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 هفتم فصل

 0 صفحه
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د تا از ورود حشرات و گرد و غبار و نفوذ رطوبت به داخل هاي باز مسدود شو هاي ورودي گلند كابل هاي تابلو و دريچه درب .77

 .جلوگيري شود

هاي مسدود كننده و شيرآالت،  ها و فالنچ هاي احتمالي به ويژه به بوشينگ تجهيزات و آسيبو قطعات  هر نوع شكستگي .72

 .ري شودها بايد سريعاً گزارش و رفع شود تا از نفوذ رطوبت به روغن و اكتيو پارت جلوگي نشان دهنده

هاي سطوح  نشانه. كنترل شود (در صورتي كه مخزن ترانسفورماتور با روغن پر باشد)اندازه سطح روغن ترانسفورماتور  .73

 .نماها به طور منظم بازديد شود روغن

دمات هايي از بدنه و شيرآالت فوراً به واحد فروش يا خ در صورت مشاهده نشتي. نشتي روغن ترانسفورماتور دائماً كنترل شود .74

 .پس از فروش شركت ايران ترانسفو گزارش و هماهنگي گردد تا سريعاً برطرف شود

نفوذ آب و رطوبت به داخل جلوگيري از درپوش تمام رادياتورها و بانك رادياتورها بايد بازديد و كنترل شود كه سالم بماند تا  .75

مواد پالستيكي مناسب مسدود شود و در اولين فرصت  در صورت نقصان يا معيوب بودن آنها سريعاً دهانه رادياتور با. گردد

 .هاي اصلي جايگزين و مسدود گردد ممكن با درپوش

 .رطوبت گير و سيليكاژل آن به طور مرتب بازديد شود و در صورت تغيير رنگ آن مطابق دستورالعمل سريعاً تعويض گردد .76

موارد چشمگير سريعاً گزارش شود و موارد جزئي مطابق  هاي رنگ در بدنه ترانسفورماتور كنترل و پوسيدگي و آسيب ديدگي .77

 .دستورالعمل ترميم شود

ايد مطابق ب (از زمان تحويل از كارخانهماه  6بيش از )طوالني انبار شود چنانچه الزم است ترانسفورماتور به مدت نسبتاً  .78

هاي خروجي  هاي اكتيوپارت و سرسيم تا زير درپوش با روغن پر شود به طوري كه تمام قسمت هاي مربوطه دستورالعمل

 .ور در روغن بماند غوطه

انبار شود بايد مطابق ( بيش از يكسال از زمان تحويل از كارخانه)اگر ترانسفورماتور الزم است به مدت طوالني  .79

   به طور كامل مونتاژ( در صورت وجود)ي و جعبه كابل روغني آن كش هاي مربوطه منبع انبساط و سيستم لوله دستورالعمل

 .شده و با روغن پر شود

 مطابق اصول( پوشيدهسرپس از بازديد و اطمينان از سالم بودن آنها در انبارهاي )هاي تجهيزات بايد  ها و صندوق جعبه .21

 .آنها در انبار در دسترس مسئولين قرار گيرد ها به همراه كُد ها و جعبه انبارداري نگهداري شوند و ليست محتوي صندوق

ها و سر و ته  و به عالئم حمل و نقل جعبهايجاد حاالت نامتعادل خودداري ها و چيدمان نامنظم  از روي هم قرار دادن صندوق .27

ائي، درست قرار ها در جابج تراك ها و پالت تراك ها دقت شود و بازوي ليفت ها و صندوق به نوع پالت همچنين آنها توجه شود و

 .به آنها آسيب نرساندگيرد تا 
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نگهداري در محل سقف   ها، شكستگي، هاي بسته بندي شامل نحوه بلند كردن و در جابجائي عالئم ثبت شده در روي صندوق .22

 .ها بايد مورد توجه قرار گيرد و اوزان و ابعاد صندوق

ت زمان انبارداري الزم است جدول زماني و كارت چك ليست اي ترانسفورماتور و تجهيزات آن در مد براي بازديدهاي دوره .23

 .تهيه شده و اطالعات آن به طور منظم ثبت و ضبط گردد و در موارد بروز عيب يا سوانح سريعاً گزارش گردد

 .شود مراجعه( كاتالوگ سازنده)هاي سازنده  تجهيزات به دستورالعمليدكي از قبيل بوشينگ و  ازم قطعات لو درمورد نگهداري  .24

 :نگهداري واشرها .25

 هاي مطمئن به دور از آفتاب و حرارت در دماي ترجيحي  و نايلوني و بسته يهاي كاغذ واشرهاي الستيكي بايد درپوشش

 .دننگهداري شو (C+25°C°15+)انبار نگهداري 

 واشرهاي الستيكي نبايد در معرض اثرات مواد شيميايي قرار گيرند. 

 ماوراء بنفش قرارداشته باشندنور ض تابش تشعشعات نوري به ويژه واشرهاي الستيكي نبايد در معر. 

 از قرار دادن ساير  هاي مكانيكي قرار گيرند و انبارداري و قبل از مصرف نبايد تحت تنش واشرهاي الستيكي در دوره

 .روي آنها خودداري شود اشياء بر

  واشرهايO-Ring دننبايد به صورت آويزان از قالب نگهداري شو. 

برداري  ر صورتيكه شرايط نگهداري مطابق دستورالعمل نباشد و احتمال باال رفتن رطوبت اكتيو پارت داده شود، قبل از بهرهد .26

 .بايستي با نمايندة شركت خدمات پس از فروش هماهنگي صورت پذيرد
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 داري در سايتنسفورماتور در مدّت انبارهاي بازديد ترا چك ليست و زمان 7.1

   kV/kVنسبت تبديل نامي        MVAنامي توان 

 سايتنام       شماره سري 

 

 موارد بازديد و كنترل دوره بازديد وضعيَت تاريخ بازديد تاريخ گزارش

   سالم است 

 معيوب 

 گزارش شده است 

از قبيل )هاي فيزيكي  حفاظت روزانه

برخورد و سقوط اشياء،   سرقت،

دمات خرابكاري، آسيب حيوانات، ص

 (محل اسقرار و شرايط جوي

   سالم است 

 معيوب 

 گزارش شده است 

هاي اصلي و تجهيزات  بازديد پلمپ روزانه

 و عالئم حفاظتي

   سالم است 

 معيوب 

 گزارش شده است 

 سيستم فشار هوا يا گاز نيتروژن هفتگي

   سالم است 

 معيوب 

 گزارش شده است 

كاركرد )مان تابلوهاي برقي و فر هفتگي

ها و  ها، بسته بودن درب گرمكن

 ها درپوش گلندها و سيگنال

   سالم است 

 معيوب 

 شده است گزارش 

در مخزن و شيرآالت )نشتي روغن  هفتگي

 (و متعلقات

   سالم است 

 معيوب 

 گزارش شده است 

 هاي سطح روغن نشان دهنده هفتگي

 

 

  سالم است 

 معيوب 

 گزارش شده است 

شكستگي )هاي نصب شده  بوشينگ هفتگي

 (چيني، نشتي روغن و غيره
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 موارد بازديد و كنترل دوره بازديد وضعيَت تاريخ بازديد تاريخ گزارش

   سالم است 

 معيوب 

 گزارش شده است 

فونداسيون، ريلي، )محل استقرار  ماهانه

ها، مهارهاي  ترمز و مهار چرخ

 (جانبي و غيره

   است سالم 

 معيوب 

 گزارش شده است 

 ها و اتصاالت كابل ماهانه

   سالم است 

 معيوب 

 گزارش شده است 

 هاي نصب شده دماسنج ماهانه

   سالم است 

 معيوب 

 گزارش شده است 

 كيفيت رنگ و پوسيدگي بدنه ماهانه

   سالم است 

درپوش ندارد 

 معيوب 

ناقص 

 درپوش رادياتورها ماهانه

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 هشتم فصل

 1 صفحه

 

      03/30/1033 تاريخ صدور

 

 فهرست

 2 ........................................................................................................................................................................... ترانسفورماتور نصب دستورالعمل: 8 فصل

 2 .............................................................................................................................................................................................. كليات 8.8

 4 ................................................................................................................................................................. فني مدارك و ها نقشه 8.2

 5 .................................................................................................................................... سايت در ترانسفورماتور نصب و مونتاژ 8.8

 5 ...................................................................................................... :استقرار محل به ترانسفورماتور اصلي بدنه انتقال 8.8.8

 7 ....................................................................................................................................................................... ها چرخ نصب 8.8.2

 Conservator ......................................................................................................................................... 9 انبساط منبع 8.8.8

 88 ......................................................................................................... ها ورماتورترانسف كنندگي خنك سيستم نصب 8.8.4

 88 .......................................................................................................................................................................... رادياتورها 8.8.5

 28 ....................................................................................................................... (Ventilatores – Fans) ها فن نصب 8.8.8

 24 ................................................................................................................................... (Oil Pumps) روغن هاي پمپ 8.8.7

 28 .............................................................................................................. (Heat Exchangers) حرارتي هاي مبدل 8.8.8

 29 .................................................................................................................................................... (Pipings) كشي لوله 8.8.9

 82 .......................................................................................................................................... (Bushings) ها بوشينگ 8.8.88

 48 ....................................................................................................................................................... روغني كابل جعبه 8.8.88

 48 ....................................................................... (Nitrogen Gas Fulling System) ازت گاز تزريق سيستم 8.8.82

 48 .......................................................................................................................... زمين به ترانسفورماتور بدنه اتصال 8.8.88

 48 ................................................................................................................. (Core Earthing) هسته زمين اتصال 8.8.84

 49 ........................................................................................................... (Tap Changers) ولتاژ تنظيم كليدهاي 8.8.85

 Protective Relay ................................................ 84 (for O.L.T.C) بار زير ولتاژ تنظيم كليد محافظ رله 8.8.88

 88 ....................................................................................................................... (Buchholz Relay) بوخهلتس رلة 8.8.87

 89 ............................................................................. (Magnet Type Oil Indicator) مغناطيسي نماي روغن 8.8.88

 72 ...................................................................................................... (Pressure Relay Device) فشارشكن رلة 8.8.89

 74 ........................................................ (Pointer Type Thermometrs) اي عقربه دهنده نشان هاي دماسنج 8.8.28

 88 .............................................................ترانسفورماتور روغن در محلول گازهاي پيوسته دهنده نشان سيستم 8.8.28

 

 

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 هشتم فصل

 2 صفحه

 

      03/30/1033 تاريخ صدور

 

 دستورالعمل نصب ترانسفورماتور: 0فصل 

 كليات 0.1

دقت ي را به كليه موارد ايمني و حفاظت مندرج در فصل اول اين كتابچه به ويژه دستورالعمل ايمني و حفاظت كارگاه .8

 .دمطالعه و رعايت نمايي

اخذ گواهي صالحيت يا فرم تاييد )ترانسفو  هاي فني داراي تاييديه ايران بايد توسط پيمانكاران يا تيم نصب ترانسفورماتورها .2

واحد  بيني در قرارداد در حين خريد ترانسفورماتور با توانند با پيش مشتريان محترم ترجيحاً مي. انجام گيرد( شده ارزيابي

براي ( فصل چهارم كتابچه)يا با هماهنگي قبلي و انعقاد قرارداد جداگانه با شركت خدمات پس از فروش ايران ترانسفو  فروش

در ) .اندازي اين شركت استفاده نمايند هاي متخصص نصب و راه اندازي ترانسفورماتورهاي خود از خدمات گروه نصب و راه

 (باشد انتي معتبر نميترانسفو گار صورت عدم حضور ناظر ايران

هاي وضعيت انبارداري ترانسفورماتور نسبت به تامين،  ترانسفورماتور و متعلقات آن و گزارش قبالً با كنترل چك ليست تحويل .8

 .داقدام نمائينواقصات احتمالي رفع قطعات معيوب و تعويض تكميل كسورات، 

مربوطه و شماره آنها كنترل نموده و با احتياط به محل  هاي هاي تجهيزات و متعلقات را مطابق ليست ها، بسته صندوق .4

 .مطمئن مجاور ترانسفورماتور منتقل نمائيد

ها و  تجهيزات ايمني مربوط به كار، جرثقيل: از قبيل)ب بايد كليه امكانات و تجهيزات سالم و كامل ها يا پيمانكاران نص شركت .5

هاي رطوبت سنج و  اتصاالت مربوط به آن، منبع واسط روغن، دستگاههاي خالء و  هاي تصفيه روغن، پمپ باالبرها، دستگاه

و گروه كاري مجرب خود را به موقع در سايت آماده نمايند و يك برنامه براي نصب ترانسفورماتور تهيه ( خالء منبع، ابزارآالت

 .و به كارفرما ارائه نمايند

هت نظارت بر مونتاژ و نصب ترانسفورماتور در سايت تعيين لزوماً با هماهنگي شركت ايران ترانسفو ناظر فني ذيصالح ج .8

اختالف نظر در موارد . در مراحل مختلف نصب توجه نموده و رعايت نمايدفني ناظر  و پيمانكار مكلف است به نظراتشود  مي

سفو حل و فصل فروش و متخصصين شركت ايران ترانواحد فني مهم و مبهم پيمانكار با ناظر بايد با تماس و هماهنگي با 

 .گردد

تنها با مونتاژ و نصب اصولي ترانسفورماتور توسط گروه مجرّب و مورد تاييد و همچنين تاييد فني مراحل نصب توسط ناظر  .7

شرايط گارانتي فروش براي مشتري  ترانسفو  معرفي شده توسط اين شركت در سايت يا نصب توسط گروه نصاب ايران

 .انجام گيردشركت ايران ترانسفو  هاي الزم با هماهنگيقبل از اقدام به نصب  لذا الزم است. محفوظ خواهد بود
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شود با احتياط و دقت تميز گردند و در جاهاي مسقف مطمئن  ها بيرون آورده مي ها و بسته قطعات و تجهيزاتي كه از صندوق .8

 .نباشند هاي جانبي افراد غير مرتبط و شرايط كارگاه و سايت قرار گيرند كه در معرض آسيب

 .باشد مي DIN42513شماره شناسائي تجهيزات و متعلقات ترانسفورماتور مطابق استاندارد  .9

 .هاي مربوطه خواهد بود هاي اجرائي و نقشه ترتيب اولويت مراحل مونتاژ و نصب ترانسفورماتور مطابق دستورالعمل .88

و ساير قطعات ويژه در نظر بگيريد ( ها و واشرها مهرهپيچ و )در زمان مونتاژ و نصب تدابير الزم جهت مراقبت از قطعات ريز  .88

 .كه مفقود و يا معيوب نگردند

با تاييد )در صورتي كه قطعات و تجهيزات به هر علت آسيب ببينند بايد سريعاً گزارش شده و با قطعه نو همسان يا مشابه آن  .82

نتاژ نهائي عات و تجهيزات معيوب يا مشكوك در موجايگزين گردند و به هيج وجه نبايد از قط( متخصصين فني ايران ترانسفو

 .استفاده شود ترانسفورماتور
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 ها و مدارك فني نقشه 0.2

ها و مدارك فني ذيل مربوط به ترانسفورماتور مورد نظر را قبل از شروع نصب، از شركت ايران ترانسفو تهيه و مطالعه و دقت  نقشه

 :نمايند

 نقشه تصوير كامل -

 شخصات اصليپالك م -

- Outline Drawing 

 

- Rating Plate 

 Tap Changer Connections and Drive Mechanism - اتصاالت كليد تنظيم ولتاژ و مكانيزم محرك آن -

 Marshaling Cubicle - و اتصاالت الكتريكي تابلو فرمان -

 Iran – Transfo Manual Instruction - كتابچه راهنماي ترانسفورماتور -

 يزات اصلي كاتالوگ تجه -
- Main Equipments Cataluges 
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 در سايت مونتاژ و نصب ترانسفورماتور 0.0

 :انتقال بدنه اصلي ترانسفورماتور به محل استقرار 0.0.1

و ( ديدگي و نشتي روغن از بدنه و متعلقات منصوب بدون آسيب)پس از اطمينان از سالم بودن بدنه اصلي ترانسفورماتور  -

در صورتي كه در محل استقرار اصلي نبوده و به طور موقت انبار شده )سالمت انبارداري ترانسفورماتور كنترل چك ليست 

هاي متناسب و مطمئن بارگيري و  ترانسفو جهت كنترل رعايت شرايط ضمانت، آن را توسط جرثقيل با هماهنگي ايران( است

هاي ايمني و  به توصيه. )محل نصب خود منتقل نمائيد و به موقعيت مناسب در مجاورت( بوژي يا كمرشكن)با وسيله حمل 

 (كتابچه توجه و دقت فرمائيد 8-7اجرائي مفاد 

كنيد بايد وظايف هريك قبالً مشخص و فقط  چنانچه از دو يا چند جرثقيل براي جابجائي و تخليه ترانسفورماتور استفاده مي -

انجام گيرد و ارتباط و ديد مناسب، بين رانندگان ( امل اجرائيبا همكاري و هماهنگي ساير عو)با هدايت و مديريت يك نفر 

 .ها با راهنما و با هم داشته باشند جرثقيل

هاي  هاي مطمئن و با كنترل گيرد آنرا مجدداً با جرثقيل چنانچه ترانسفورماتور بدون چرخ و مستقيماً روي فونداسيون قرار مي -

هاي ترانسفورماتور از  هاي پايه بطوريكه سوراخ. حل فونداسيون قرار دهيددقيق و مهار كامل و بدون ضربه به آرامي در م

 .فونداسيون عبور نمايند (Anker Bolt)هاي ميله مهار پيچ

ها و واشرهاي مهار پايه ترانسفورماتور را بسته و مطابق  پس از تراز نمودن كف ترانسفورماتور با كف فونداسيون مهره -

 .آنها را محكم ببنديد فونداسيون ايه گشتاورهاي قيد شده در نقشه

هاي  در صورتي كه مطابق طرح پست الزم است ترانسفورماتور با چرخ روي ريل قرار گيرد آنرا مجدداً به آرامي با جرثقيل -

ها را مطابق دستورالعمل در زير شاسي  از كف زمين نگهداريد و سپس چرخ cm78-88مطمئن بلند نموده و در يك فاصله 

ها بايد قبالً از محل نصب موقت ترانسفورماتور از بدنه باز شده و يا از صندوق بيرون  چرخ. )اتور در محل خود ببنديدترانسفورم

 (.گريسكاري و آماده گردندپس از تكميل  آورده شده و

ه در دو جهت تنظيم گردد ك( ، استاندارد ريل راه آهنmm 1505معموالً برابر )هاي مربوطه  ها مطابق نقشه فاصله بين چرخ -

 .باشد طولي و عرضي قابل حركت مي

مناسب كه به صورت يكنواخت و هماهنگ از چهار چهار جك هيدروليك با ظرفيت توانيد با استفاده از  ها مي براي بستن چرخ -

لي ترجيحاً با الوارهاي چوب جنگ)در نقشه مشخص شده ترانسفورماتور را بلند نمائيد و با زير سازي مطمئن  كه موقعيت

ها و برداشتن تدريجي  ها را در محل مربوطه نصب نمائيد و مجدداً با استفاده از جك چرخ( سالم و كامالً اشباع شده در روغن

 .ها آزاد شده و روي ريل مستقر خود قرار گيرند ها، چرخ چوب
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هاي سيم بكسل مناسب و مطمئن  تهتوانيد آنرا به آرامي توسط تيفورها و يا رش روي ريل مي س از قرار گرفتن ترانسفورماتورپ -

 .و جرثقيل به جايگاه اصلي خود هدايت كنيد

اثر زلزله، طوفان و  ها و يا جابجائي احتمالي در پس از استقرار دقيق ترانسفورماتور در جاي خود، به منظور جلوگيري از تكان -

 .(عه كنيدبه نقشه مربوطه مراج. )كنيد  ها را در دو جهت مخالف هم قفل چرخ غيره ترمز
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 ها چرخنصب  0.0.2

 ton, 25 ton, 50 ton, 70 ton 9: هاي استفاده شده در ترانسفورماتورهاي قدرت بسته به اوزان آنها يكي از انواع چرخ -

اي  باشند بطوريكه حداقل مجموع ظرفيت سه چرخ از چهار چرخ بايد وزن كل ترانسفورماتور را بدون هيچ گونه عارضه مي

 .حمل نمايدت

آنها را يكايك مطابق نقشه مونتاژ مربوطه آماده نمائيد ( ها از ديواره بدنه ترانسفورماتور يا از صندوق)ها  پس از باز كردن چرخ -

 .هاي مربوطه مراجعه نمائيد براي اطالع از جزئيات آنها به نقشه. و گريسكاري كنيد

 .ا بايد به روش مناسبي محكم بسته شوندها روي فونداسيون مطمئن شويد آنه از تراز بودن ريل -

 (هاي جابجائي و حمل ترانسفورماتور مطابق كليه دستورالعمل)ترانسفورماتور را بلند نمائيد  -

 .ها و امتداد آنها قرار دهيد ترانسفورماتور را بر روي ريل -

ق اندازه مذكور در نقشه كنترل هاي حديده شده در زير كف مخزن ترانسفورماتور و قطر داخلي مهره اصلي را مطاب سوراخ -

 .نمائيد

 .هاي طراحي در زير ترانسفورماتور قرار دهيد ها را بطور صحيح مطابق نقشه چرخ -

- TH ها  ها از مركز به مركز چرخ باشد و فاصله هاي مختلف پس از نصب ترانسفورماتور مي خطاي مجاز ارتفاع بين قسمت

 .باشد مي

 8هاي  استقرار چرخ -

 

 2هاي  استقرار چرخ -
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 ابعاد شيار ريل در جابجائي دوراني -
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 Conservator انبساطمنبع  0.0.0

شود و براي تحمل  مي هكه با جوشكاري برقي ساخت  باشد، بندي شده نسبت به روغن مي روغن يك مخزن فوالدي آب منبع انبساط

ن براي انبساط حرارتي حجم روغن خروجي طراحي شده است و ظرفيت آ ترانسفورماتوردر هنگام عمليات خالء  يكفشار اتمسفر

نماي مغناطيسي سطوح  شود كه با روغن شود و هميشه فقط بخشي از حجم آن از روغن پر مي برداري محاسبه مي در بهره ترانسفورماتور

 .گردد شود و كنترل مي نرمال و حداقل و حداكثر نشان داده مي

بندي  روغن از بالشتك الستيكي گازي آب گيري مطمئن از نفوذ رطوبت محيط به براي جلوهاي با ولتاژ باال و توان باال ترانسفورماتوردر 

هواي بيروني از مسير  با منبع انبساطارتباط داخلي . شود شود كه با هواي خشك يا نيتروژن پر مي استفاده مي( Air Bag)كننده 

 .گردد و سيليكاژل برقرار مي رطوبت گيركشي  لوله

گردد كه يك قسمت آن  با يك ديواره داخلي به دو قسمت تقسيم مي منبع انبساطرهاي با تنظيم ولتاژ تحت بار، در ترانسفورماتو

تر كليد با روغن مخزن اصلي  باشد تا از تداخل روغن آلوده مي( Diverter Switch)مرتبط با روغن مخزن كليد تنظيم ولتاژ تحت بار 

 .باشد مي ترانسفورماتورروغن مخزن اصلي جلوگيري گردد و قسمت ديگر در ارتباط با 

 نصب منبع انبساط 0.0.0.1

 .شوند بايد نصب شود ها و رادياتورها و ديگر قطعات كه با روغن پر مي منبع انبساط اصوالً قبل از بوشينگ -

مل هاي ح منبع انبساط را كه از ترانسفورماتور باز شده و در يك صندوق جداگانه حمل شده است با احتياط از محل قالب -

هاي آن را كنترل نمائيد كه در مدت حمل و نقل و انبارداري آسيب نديده  هاي بازرسي و فالنچ بيرون بياوريد و بدنه و دريچه

 .باشند

 .داخل منبع انبساط بايد عاري از رطوبت و خشك بوده و رنگ داخلي آن صدمه نديده باشد -

 .خزن را با دمش هواي گرم يا با گردش روغن گرم برطرف نمائيدداخل منبع انبساط را كامالً تميز نمائيد و رطوبت داخل م -

هاي مربوطه بيرون آورده و پس از كنترل كليه  ها و بسته را از صندوقمنبع انبساط هاي سازه نگهدارنده  ها و كنسول پايه -

ها بايد  زه گشتاور بستن پيچاندا. هاي طراحي روي ديواره بدنه و در پوش ترانسفورماتور مونتاژ نمائيد قطعات آن مطابق نقشه

 .هاي طراحي باشد مطابق مقادير مندرج در نقشه

هاي طراحي تكميل نمائيد،  هاي مسير روغن از منبع انبساط به مخزن و محفظه كليد تنظيم ولتاژ را مطابق نقشه كشي لوله -

هاي طراحي و كاتالوگ  بق نقشهمطا) را از قبيل رلة بوخهلتس و غيره كشي لولههاي پيش بيني شده در مسير  تمام رله

 .به دقت مونتاژ نمائيد( سازنده
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مهار آن در داخل و نحوة جاگذاري .در نظر گرفته شده است( Air Bag)بالشتك گازي منبع انبساط  در طراحيدر صورتي كه  -

بايد كامالً مطابق  با بالشتك گازي منبع انبساطو نحوة روغن زني ( با هواي خشك)، همچنين پر كردن آن از گاز ازت منبع

 .ها و كاتالوگ سازنده انجام شود دستورالعمل

دقت شود كه هيچگونه ها  رله با شيرآالت و فالنچ آنها و همچنين نحوة اتصاالت دهنده جهت نشانها و فلش  به نحوة نصب رله -

 .هاي حفاظتي وارد نشود فشار و تنش اضافي به رله

و پاية آن و كليه منبع انبساط  ور از يك نوع در سايت موجود باشد الزم استهنگامي كه بيش از يك ترانسفورمات :توجه

عدم رعايت اين موضوع ممكن است نا هماهنگي قطعات را . هاي مرتبط را با شماره سريال ترانسفورماتور تطبيق نمائيد كشي لوله

 .هاي عملي موجود مابين آنها ايجاد كند به جهت تلورانس

ها و يا ديوارة جانبي قطعات حك شده است و بايد حتي در مونتاژ  سري ترانسفورماتور روي فالنچقطعات و شماره شماره  -

 .هاي ديگر مشتري مورد توجه قرار گيرد ترانسفورماتورهاي هم تيپ در يك سايت يا سايت

ه در حين مونتاژ باشند ك مي %3هاي طراحي داراي شيب حدود  به رلة بوخهلتس مطابق نقشهمنبع انبساط هاي رابط  لوله -

 .بايد رعايت شود

هاي هوا يا گاز نا خواسته رلة بوخهلتس  ها بايد جهت جلوگيري از لرزش مهار شوند و جهت جلوگيري از تشكيل حباب لوله -

 .بايد در موقعيت افقي قرار گيرد

 .ئيدتوانيد از روش زير استفاده نما با تيفور و چرخ قرقره دستي ميمنبع انبساط در صورت مونتاژ  -
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هاي بسته بندي خارج نموده و آنها را كامالً با  اي سيليكاژل رطوبت گيرهاي اصلي و فرعي را از صندوق هاي شيشه محفظه -

 .ها و واشرهاي ارتباطي كامالً سالم باشند اي مناسب تميز نمائيد، دقت و توجه نمايند كه شيشه دستمال پارچه

است كه  1kgظرفيت هر كدام . م روغن ترانسفورماتور در نظر گرفته شده استگيرها متناسب با ظرفيت و حج تعداد رطوبت -

 .گردند هاي طراحي و سازندگان آنها مونتاژ و به يكديگر متصل مي مطابق نقشه، 8و  4، 8، 2، 8به تعداد 

 .يچه آنرا ببنديداي بريزيد و در هاي ويژه آنها خارج نموده و در محفظه شيشه سليكاژل را از بسته رطوبت گيربلورهاي  -

هاي باالئي سليكاژل در اين  وجود دارد كه قبل از نصب محفظه Max, Minعالمت  گير رطوبتروي شيشه محفظه پائين  -

هاي فوق ترانسفورماتور از اين طريق تنفس كرده و فشار  با بستن ارتباط .محدوده بايد روغن تميز ترانسفورماتور ريخته شود

در )گردد  با فشار هواي محيط متعادل مياصلي مخزن منبع انبساط كليد تنظيم ولتاژ و ساط منبع انب روغنهواي باالي 

 (كيسه بالشتك هوائي نداشته باشدمنبع انبساط صورتي كه 

يك عدد درپوش كور به انتهاي  ،در زمان حمل و ارسال ،رطوبت گيربه منظور جلوگيري از نفوذ آب و رطوبت به داخل لوله  -

 .شود كه زمان بستن محفظه اصلي بايد آنرا باز نمود در غير اينصورت تنفس ترانسفورماتور غيرممكن مي شود آن بسته مي

در  ستفاده بايد به رنگ آن توجه نمود كهباشد كه قبل از ا در حالت خشك به رنگ آبي يا بنفش مي رطوبت گيرسيليكاژل  -

 .بايد از مصرف آن خودداري نمود در اينصورت هك يابد تغيير ميصورتي يا سفيد  رنگ آن بهرطوبت صورت نفوذ 

. به مدت يك ساعت احياء نمود و مجدداً استفاده كرد 80ºCتوان با نگهداري در دماي  سيليكاژل تغيير رنگ داده را مي -

 .باشند هاي مصرفي معموالً بيش از سه مرتبه قابل احياء نمي سيليكاژل

بسته  منبع انبساطتوجه داشته باشيد كه اين بالشتك جدا از  منبع انبساط در( Air Bag)بيني بالشتك گازي  در صورت پيش -

آن ( پارگي، سوراخ شدن يا لهيدگي) ز عدم بروز آسيببه دقت باز كنيد و ا بندي حمل آنرا از بسته. گردد بندي و حمل مي

 .وارد كنيد منبع انبساطل زير به برداريد و بالشتك را به شك منبع انبساطرا از روي  2مطمئن شويد درپوش دريچه بازرسي 

 بالق لحم
چنالف

كتشلاب  3- 

طاسبنا عبنم  1- 

 

 منبع انبساطموقعيت اسقرار بالشتك در داخل 
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 .وارد نشود صب بالشتك دقت كنيد تا آسيبي به آنهنگام ن -

ا به ته كنيد ت منبع انبساطدرپوش دريچه را توسط قالب جرثقيل و نگهدارنده ها بلند كنيد و بالشتك را توسط دست وارد  -

برسد و سر لوله واشردار بالشتك را به آن وصل كنيد توجه نمائيد كه بالشتك و دريچه طوري نصب شوند كه  منبع انبساط

 .قرار گيرد منبع انبساطپس از نصب آنها سمت بلند بالشتك در امتداد محور طولي 

 

 

 

ط واصل بين پيچ تخليه هوا و مركز دريچه بايد موازي با خ. به عنوان مبناي صحيح نصب بالشتك استفاده كنيد 4از پيچ هواگيري 

 .محور طولي بالشتك هوا قرار گيرد و اين اتصال را توسط واشر مربوطه ارسال شده آب بندي نمائيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 هشتم فصل

 10 صفحه

 

      03/30/1033 تاريخ صدور

 

 ها  ترانسفورماتورگي كنند خنكنصب سيستم  0.0.4

 :گيرد ي از انواع ذيل يا تركيبي از مجموعه آنها انجام ميهاي قدرت با توجه به توان تلفات آنها با يك ترانسفورماتورگي كنند خنك

  ONANطبيعي  گيكنند خنكسيستم  0.0.4.1

 

ها و  اطراف مخزن و رادياتورو هواي  در داخل با گردش طبيعي روغن ترانسفورماتوردراين سيستم دفع حرارت داخلي ناشي از تلفات 

 :پذيرد بيرون انجام مي
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  ONAFگي كنند خنكسيستم  0.0.4.2

 

 

 ا و دمش هواي مجاور رادياتورها به وسيلهبا گردش طبيعي روغن در مخزن و رادياتوره ترانسفورماتورر اين سيستم حرارت داخلي د

 .شود دفع مي( Fans/Ventilators)ها  فن

 

 

از رادياتورها بسته برخي ( افقي)ها در ديوار طولي  شود ولي در برخي طرح ها نصب مي ها معموالَ به صورت عمودي زير رادياتور  فن

 .شود مي
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  OFAF گيكنند خنكسيستم  0.0.4.0

 

 

هدايت شده و هواي مجاور  ،ها يا مبدل حرارتي هوايي با گردش روغن پمپ شده به رادياتور ترانسفورماتوردراين سيستم حرارت داخلي 

 .گردد ها گردش نموده و دفع مي رادياتورها هم توسط دمش فن
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  ODAFگي ندكن خنكسيستم  0.0.4.4

 

 

ها و بخش فعال  پيچ هاي مشخص و هدايت شده داخل سيم داخل مخزن توسط پمپ روغن از مسيرها و كانال دراين سيستم روغن

رساند و حرارت رادياتورها هم با دمش  ها مي عبور نموده و حرارت داخلي ناشي از تلفات آن را به رادياتور( Active Part)ترانسفورماتور

 .گردد ميها دفع  فن
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  OFWFگي كنند خنكسيستم  0.0.4.5

 

 

هاي  شود و از طريق لوله با پمپ هدايت مي( Heat Exchanger)به دستگاه جداگانه مبدل حرارتي  ترانسفورماتوردر اين سيستم روغن 

و حرارت منتقل شده  كننده خنكشود و آب هم توسط پمپ به مخازن  هاي آب منتقل مي دوجداره مبدل حرارتي، حرارت آن به لوله

 .شود هاي آبي استفاده مي هاي نيروگاه ترانسفورماتوراز اين سيستم بيشتر در . دهد خود را از دست مي

 

 

 

 OFWFگي كنند خنك  سيستم
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  رادياتورها 0.0.5

ي طولي و ها نصب در ديواره)مخزن ترانسفورماتور  بر رويرادياتورهاي ترانسفورماتورهاي قدرت به جهت موقعيت نصب آنها  -

 :گردند شوند و جداگانه بسته بندي و ارسال مي به اشكال مختلف ذيل در نظر گرفته مي( عرضي

 ها با تعداد و عرض و ارتفاع مختلف پره -

 جهت عبور قالب حمل و يا ساده( راست و چپ)هاي  با برش گوشه -

 

 برش راست           برش چپ    برش ساده     

 .به شماره سري و شماره قطعات آنها در ليست بسته بندي دقت و كنترل نمائيدهاي طراحي  لذا مطابق نقشه -

 يا ساده( هاي تقويتي جوشكاري شده ميله)با پشت بند  -

 هاي نگهدارنده و غيره ها، بست ها و آرم با محل نصب پالك -
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اتورهاي مشابه دو به دو از محل گردد و گاهاً رادي هاي الستيكي مسدود مي زمان تحويل و حمل دهانه رادياتورها با درپوش -

ها و يا اتصال موقت دو به دو  لذا بايد هنگام نصب اين درپوش. گردند هاي خود موقتاً به همديگر متصل و پيچ مي دهانه فالنچ

ع رادياتورها را از همديگر باز كنيد و داخل كلكتور را بازديد و مالحظه نمائيد كه عاري از رطوبت يا گرد و غبار و هر نو

رادياتورها را نبايد نصب  ،رها و كلكتو در صورت وجود رطوبت و گرد و غبار در پره. ناخالصي بوده و الك داخل آن سالم باشد

 70ºCخشك نمائيد و چند بار با روغن گرم حدود و ته نموده و با جريان هواي گرم، بايد آنها را ابتدا چند مرتبه سر . كرد

 .شستشو نمائيد

باشد به نحوي كه پس از بستن رادياتورها بستن سيم بكسل به  هاي حمل مي دار در مجاورت قالب برشمحل نصب انواع  -

 .شود رادياتور نوع ساده بسته مي ،در ساير نقاط. مانعي ايجاد نكند ترانسفورماتورقالب حمل 

 .است ها الزامي هاي تخليه و هواگيري رادياتورها، آچاركشي اين پيچ كنترل نشتي پيچ به منظور -

هاي باال و پائين با پيچاندن مهره  در قسمت ترانسفورماتوراي مربوط به آنها از مخزن  شيرهاي پروانه ،قبل از بستن رادياتورها -

قرار گيرد به  ترانسفورماتوروقتي قاعده يا راس هرم مثلثي عمود بر ديواره . شود در وضعيت بسته قرار داده مي 2ميله شماره 

 8بند  دهد و توسط پيچ آب هاي اهرم مثلثي موازي ديوار قرار گيرد بسته بودن شير را نشان مي ر و اگر بالمفهوم باز بودن شي

 (از آچار مخصوص رادياتور استفاده گردد. )شود بندي مي آب

سمت باال و پائين  اي در شيرهاي پروانه. ها مجدداً بازبيني نمائيد اي رادياتورها را بعد از باز نمودن درپوش اتصاالت شير پروانه -

 .شوند هاي ساعت بسته شده و در خالف جهت آن باز مي اين شيرها در جهت عقربه. بايد در وضعيت بسته قرار داده شوند

 O-Ring و از واشرهاي( از كاردك استفاده نمائيد  در صورت لزوم ترجيهاً)را تميز  ترانسفورماتورهاي  سطوح آب بندي و فالنچ -

 .ها جهت آب بندي استفاده كنيد اتصاالت فالنچ پيش بيني شده براي

هاي باال و پائين را همزمان بطور  فالنچ. ها بلند كنيد رادياتورها را همواره با طناب وصل شده به قالب با انشعابات لوله -

 .ها را بطور ضربدري ببنديد يكنواخت وصل نمائيد و پيچ

 .باشند شوند و آسيب پذير مي نكنيد، چون راحت خم مي هاي پرس شده و دور رادياتورها چيزي آويزان به بخش -

خطر خستگي فلز  mm 1.2~رادياتورها نبايد هنگام نصب تحت فشار قرار گيرند، چون به جهت نازك بودن ورق فلزي آنها  -

 .وجود دارد

ديگر در  فورماتورترانسهاي  چنانچه مخزن در يك سطح ناصاف قرار گيرد و يا در حين حمل و نقل آسيب ديده باشد فالنچ -

اين كار به سادگي . قبل از نصب رادياتورها بايد ترميم شود ترانسفورماتوردر اينصورت مخزن . گيرند قرار نمي وضعيت عمودي

تي قاعده يا راس هرم مثلثي عمود بر ديواره باشد بسته بودن شير را نشان وق. شود ره روي فالنچ آن انجام ميبا پيچاندن مه

 .دهد مي
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-  

 

لوك رادياتور را به آرامي از محل قالب بلند كرده و با دقت به موقعيت فالنچ نزديك كنيد و پس از واشر گذاري رادياتور را با ب -

 .هاي دو سر دنده بطور يكنواخت از باال و پائين ببنديد فالنچ مماس كرده و با پيچ

شوند  بندي نمي آب( %100)اي بطوركامل  هاي پروانهاند چون شير روغن حمل شدهاز هائي كه با مخزن پر ترانسفورماتوردر  -

 .براي جلوگيري از نشتي و ريزش بيشتر روغن مخزن نصب رادياتورها بايد با دقت و سرعت انجام گيرد

 .توانيد از روش ذيل استفاده نمائيد جهت نصب رادياتورها به كمك تيفور و چرخ قرقره دستي مي -

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 هشتم فصل

 21 صفحه

 

      03/30/1033 تاريخ صدور

 

 رادياتوررفع نشتي روغن از شير قرارگاه  0.0.5.1

 :توان نشتي روغن را از شير قرارگاه رادياتور در حين نصب برطرف نمود مطابق تصوير ذيل مي

 (P1تصوير )ابتدا قسمت برنجي شير توسط آچار فرانسه يا تخت باز شود .8

 

 (P2تصوير (قسمت پولك كور توسط آچار بكس يا تخت به مقدار كم باز شود  .2

 

توسط آچار مخصوص قسمت پروانه شير بسته شود طوري كه نشتي برطرف  دار زيادبه مقدر صورت مشاهده نشتي روغن  .8

 (P3تصوير )ممكن است براي اين كار از ضربات چكش نيز استفاده شود . گردد
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آچار . بعد از بسته شدن رادياتور پروانه شير توسط آچار مخصوص باز شده و قسمت برنجي نيز در جاي خود بسته شود .4

 .باشد مي (P4)وير مخصوص مطابق تص
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  (Ventilatores – Fans) ها فننصب  0.0.6

و جعبه اتصاالت كابل و   ها، بولبرينگ ها و پروانه بدنه و اتصاالت، ياتاقان)ها سالم بودن قطعات آنها را  قبل از نصب فن -

 .از نظر شكستگي، لهيدگي يا كسور قطعات كنترل نمائيد( ترمينال

در . كنترل نماييد ترانسفورماتورو دمش هوا كه معموالً با فلش نشان داده شده است مطابق نقشه نماي   فن جهت دور موتور -

 .هاي عمودي، دمش به سمت باال باشد فن

 .گردد اقدام ترانسفورماتورهاي تصوير كامل و سيستم حرارتي  ها بطور عمودي يا افقي بايد مطابق نقشه جهت نصب فن -

دارد و ممكن است تعداد آنها از تعداد رادياتورها كمتر يا بيشتر  ترانسفورماتوربه محاسبات گرمائي هر  ها بستگي تعداد فن -

 .هاي تعيين شده بسته شوند هاي طراحي در موقعيت باشد لذا بايد مطابق نقشه

د تكه بوده كه با ها به صورت چن پايه پيش بيني شده است و اغلب تسمه به عنوان ها تعدادي تسمه آهني براي بستن فن -

 .شوند هاي تعيين شده با پيچ و مهره به هم متصل مي هاي مربوطه در موقعيت توجه به شماره جايگاه آنها در نقشه

ها يا با سازة اختصاصي به بدنه  هاي آن معموالً به زير رادياتور هاي نگهدارنده هاي مربوطه در محل پايه ها مطابق نقشه فن -

 .شوند گير و به صورت متعادل بطور قطري يا متقابل از طرفين بسته مي و واشرهاي لرزه  و مهره گردد و با پيچ متصل مي

 .كشيده نشود ها در هر دو طرف بسته و محكم باشد و به داخل فن دقت نمائيد توري محافظ فن -

با جعبه تقسيم  Cabling/Wiringكنند كابل كشي آنها را مطابق نقشه  ها دو به دو يا دسته چندتائي با هم كار مي چنانچه فن -

 .ها را حتماً ببنديد و كنترل نمائيد هاي اتصال بدنه فن كابل. رابط انجام دهيد

 .ها را قبل از شروع بكار آنها كامالً تميز كنيد هاي فن بدنه موتور و پره -

 .ها نياز به روغن كاري ندارد هاي فن ياتاقان -

 .كابل كشي كنترل نمائيد را پس از  بندي گلندها و جعبه اتصال فن آب -

زيرا ممكن ( حتي در حالت توقف)قبل از انجام هركاري بر روي فن از قطع بودن منبع تغذيه آن اطمينان پيدا كنيد ! توجه -

 .است محافظ حرارتي بي متال منبع تغذيه را وصل نموده و پروانه را به گردش درآورد
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  (Oil Pumps)هاي روغن  پمپ 0.0.7

ي به حركت در آوردن و هدايت روغن در مسير روغن در داخل مخزن و اكتيو پارت و سيستم خنك كاري بيروني ها برا اين پمپ

عالمت فلش كه معموالً در بدنه پمپ . كشي روغن قرار گيرند توانند بطور افقي يا عمودي در مسير لوله روند و مي بكار مي ترانسفورماتور

 .دهد د، جهت حركت روغن را نشان ميشو گري يا اتيكت زده مي طراحي و ريخته

 

 RENZMANN & GRUNEWALD: ساخت شركت ../W4هاي روغن تيپ  نمونه پمپ

 

 روتور سيم پيچي شده: 10 اتصال ورودي: 1

 اتصال فشاري: 11 پروانه: 2

 ها گاه ياتاقان تكيه: 12 تخليه، هواگيري: 3

 پيچي سيم: 13 ياتاقان: 4

 تور القائيآلترنا: O-Ring 14واشر : 5

 مفصل: 15 جعبه ترمينال: 6

 ياتاقان: 16 ها ترمينال: 7

 واشر بشقابي: 17 بدنه موتور: 8

  تخليه، هواگيري: 9
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V  محل اتصال فشارسنجR1/2 (فقط در صورت سفارش) 

X  پيچ تخليه و هواگيريM6  مطابقDIN42558 

Y  (دبچرخ به راست يا چپ °90تواند  مي)جعبه ترمينال 

Z  (فقط در صورت سفارش)كنترل چرخش 

 :ها موارد ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد در نصب پمپ 0.0.7.1

قبل از نصب آنها اين  تا گردد با درپوش مناسب مسدود مي( هبندي سازنده و كارخان در بسته)ها  ورودي و خروجي پمپ -

 .ها بايد به همان حالت باقي بمانند درپوش

 .كشي روغن را تميز نمائيد و بايد عاري از هرنوع آلودگي باشد ولهها مسير ل قبل از نصب پمپ -

 .بندي مربوطه انجام گيرد و واشرهاي آب DIN 2532كشي اتصاالت پمپ با فالنچ مطابق  ورودي و خروجي لوله -

 .ها جلوگيري نمائيد از اعمال فشارهاي اضافي و ايجاد تنش بين قطعات، هنگام مونتاژ پمپ -

 .هاي مونتاژ انجام شده و دقت گردد هاي هواگيري مطابق نقشه هاي پيچ يد موقعيتدر مونتاژ پمپ با -

 .ها دوران داشته باشد در جهت نصب پمپ °90هاي پمپ مجاز است  جعبه ترمينال و كابل -

 .هاي پمپ را مطابق دستورالعمل سازنده روغن كاري نمايند ياتاقان -

اندازي ناخواسته آنها در  هاي مناسب جهت راه شوند بايد حفاظ دتي رها ميبه هر علتي براي م ،ها چنانچه در زمان نصب پمپ -

 .نظر گرفته شود
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  (Heat Exchangers)هاي حرارتي  مبدل 0.0.0

هاي دوجداره  شود و در آن حرارت روغن توسط پمپ روغن از طريق لوله استفاده مي OFWFكنندگي  هاي خنك اين سيستم در روش 

منتقل شده و توسط سيستم پمپاژ آب گرم از مبدل حرارتي خارج و آب خنك از طرف ( Stainless Steelنوع )هاي آب  به لوله( مسي)

هاي احتمالي آب وارد روغن  تيباشد تا در صورت نش فشار سيستم روغن هميشه باالتر از فشار سيستم آب مي. شود ديگر وارد مي

 .نگردد ترانسفورماتور
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هاي  هاي روغن و آب، رله فلوسنج روغن و آب، فشار سنج روغن و آب، دماسنج)ه شامل تجهيزات كنترل كننده و نشان دهند -

حدود دامنة تنظيم . مسيرهاي ورود و خروج روغن مطابق شكل نشان داده شده است( نشان دهنده نشتي روغن و آب

 .هاي طراحي و دستورالعمل سازنده مشخص شده است هركدام از تجهيزات مطابق نقشه
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هاي فوالدي با  كشي مسير آب از نوع لوله و لوله ترانسفورماتورهاي فوالدي سياه مصرفي در  مسير روغن از نوع لولهكشي  لوله -

شود و بايد عاري از هرگونه نشتي  انجام مي ترانسفورماتوركشي طراحي  هاي لوله باشد و مطابق نقشه گالوانيزه گرم روي مي

 .باشد

هاي مربوطه به  بندي ويژه خود كنترل و دقت نمائيد مسيرهاي روغن و آب با فالنچ ستهپس از خارج كردن مبدل حرارتي از ب -

 .بندي شده بسته باشد صورت آب

هاي آب و روغن را كنترل نمائيد  بدنه اصلي و مسير لوله ظتي و كنترل كننده و نشان دهنده،قبل از نصب تمام تجهيزات حفا -

داري نموده و سريعاً به اين  خود هاص ناشي از حمل و نقل و غيره از مونتاژ آندر صورت هرگونه نق. كه سالم و كامل باشند

 .شركت اطالع دهيد

 .انجام گيرد ترانسفورماتورطراحي  Cablingهاي  كشي و مدارهاي فرمان مطابق دياگرام الكتريكي آن و نقشه كابل -

 .هاي سازنده مراجعه نمائيد وگبه كاتاله تجهيزات مربوط تاژ و راه اندازي و بهره برداري ازجهت مون
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 (Pipings) كشي لوله 0.0.3

هاي طراحي پس از آزمايش  مطابق نقشهآنها و شمارة شناسائي  توجه به با( هاي فوالدي لوله)بوط به روغن ها و قطعات مر لوله -

ل بودن آنها را پس از خارج كردن از تكمي. شوند هاي مربوطه قرار داده مي باز شده و در بسته بندي داخل جعبه ترانسفورماتور

 .بسته بندي كنترل نمائيد

ها را بازديد نمائيد كه عاري از رطوبت و گرد و غبار و ذرات  داخل لوله. گردد ها توسط فالنچ يا درپوش مسدود مي انتهاي لوله -

 .خارجي باشند

با فشار باد آنها را تميز و در مرحله آخر با روغن  اًار آنها را سر و ته نموده و ترجيحچندين ب كشي لولهقبل از مونتاژ قطعات  -

 .ترانسفورماتور شستشو دهيد

 .انجام دهيد Piping كشي لولههاي  هاي شناسائي آنها مطابق نقشه ها را با تطبيق شماره ترتيب اتصال لوله -

 

 .تميز نمائيد هاي مناسب گيرد توسط حالل كه روي آنها واشر قرار مي را ها خصوصاً سطوحي سطوح فالنچ -

ها و يا واشرهاي تخت در شيار و بستر خود   -Ring O ها را به صورت قطري ببنديد و مراقب باشيد كه ها پيچ در اتصال فالنچ -

 .قرار بگيرند

هاي مربوطه انجام گيرد و در  در مونتاژ رلة بوخهلتس به عالمت و جهت آن و مسير فلوي روغن توجه نمائيد كه مطابق نقشه -

 .جهت فلش بايد به سمت انبساط كليد تنظيم ولتاژ قرار گيرد كشي لولهله جانسون در مسير بستن ر

شاري باشد گشتاور آنها هاي احتمالي كششي و ف هاي بوخهلتس و جانسون و آچار كشي آنها بايد عاري از تنش مونتاژ رله -

 .سازنده رعايت گردد لوگمطابق كاتا

هاي مجاز استفاده كرد و در صورت نياز عملي در  ها نبايد بيش از تلورانس و بست كشي لهلو( رگالژ)توجه نمايند كه در تنظيم  -

 .اند و بايد اصالح گردند ها انحراف دارند يا اشتباه مونتاژ شده حين كار احتماالً لوله

ها را  ها لوله ه در نقشهها توجه نمائيد تا با زاويه مشخص شد هاي شيب دار و مورب به توالي ترتيب بست پايه در مونتاژ لوله -

 .مهار نمايند و آزاد باشند و يا تحت تنش اضافي قرار ندهند
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ها قيد نشده باشد از جدول زير  هاي طراحي مربوطه مقدار گشتاور بستن پيچ ها در صورتي كه در نقشه در اتصال فالنچ -

 .استفاده نمائيد

 گشتاور بستن پيچ
 اندازه پيچ

Nm ftlbs 

40 32 M10(3/8”) 

55 47 M12(1/2”) 

110 80 M16(5/8”) 

150 110 M20(3/4”) 

 

 :ها اشكال مختلف اتصال فالنچ 0.0.3.1

 

 .ها داده نشده باشد از جدول زير استفاده نمائيد ها چنانچه مقدار گشتاور پيچ ها و براكت در اتصال كنسول -

 گشتاور بستن پيچ
 اندازه پيچ

Nm ftlbs 

12 9 M8(5/16”) 

24 17 M10(3/8”) 

41 30 M12(1/2”) 

101 73 M16(5/8”) 

196 142 M20(3/4”) 

337 243 M24(1”) 
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بقيه انواع ديگر  شود و روغن و آب استفاده مي كشي لولهاز دو نوع  OFWFگي كنند خنكدر ترانسفورماتورهاي قدرت با نوع 

هاي  قطعات و مسير لوله  OFWFندگي نوع كن در خنك .باشند روغن مي كشي لولهفقط داراي  (ONAN,ONAF,OFAF)گي كنند خنك

 .باشند، مراقبت نمائيد در اثر ضربات مكانيكي گالوانيزه آنها آسيب نبيند آب گالوانيزه مي

 .رنگ سطوح آنها آسيب ببيند بايد مطابق دستورالعمل مربوطه ترميم گردد ها چنانچه در حين مونتاژ لوله
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 ( Bushings)ها  بوشينگ 0.0.13

  kV 52و نوترال تا  LVهاي روغني سمت فشار ضعيف  بوشينگ 0.0.13.1

هاي روغني سمت فشار ضعيف و نوترال در حالت نصب كامل در كارخانه بر روي  معموالً بوشينگ

گردند، فقط براي حفاظت  شوند و به همان صورت حمل مي مانند و باز نمي رهاي قدرت باقي ميترانسفورماتو

. شود هاي چوبي محافظ به شكل قاب در اطراف آنها استفاده مي از جعبهدر حين حمل ا آنه( Porcelain)چيني 

 :ها موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد الزم است در نصب و تكميل بوشينگ

هاي مكانيكي به صورت  ها به دقت و احتياط برداريد بطوريكه آسيب هاي چوبي را آزاد كنيد و آنها را از دور بوشينگ قاب -

در صورت مشاهده هرگونه آسيب مكانيكي و ترك مويي بايد سريعاً با نوع سالم و مشابه . گي يا ترك بر آنها وارد نشودشكست

 .آن تعويض گردد

هاي باال  هاي مربوطه مونتاژ نموده و فاصله شاخك مطابق نقشه( در صورت وجود)ها را تميز نموده و جرقه گير آنها را  بوشينگ -

 .هاي آن جهت شرايط محيطي سايت تنظيم نمائيد هاي ابعادي و دستورالعمل را مطابق نقشهو پائين جرقه گيرها 

هاي طراحي  ها و جهات خود مطابق نقشه ها بسته شده باشد پس از تميز كردن آنها را در موقعيت چنانچه كفشك بوشينگ -

 .ببنديد

و همچنين بدنه سراميكي آن و از واشرهاي آب توجه و كنترل نمائيد هيچگونه نشتي روغن از فالنچ نشيمنگاه بوشينگ  -

بايد چيني مربوطه را ( به علت سوراخ شدن يا ترك مويي)در صورت وجود نشتي از چيني بوشينگ . بندي وجود نداشته باشد

 .تعويض كرد

در . طرف كنيدچنانچه از محل فالنچ ارتباط دُم بوشينگ نشتي مشاهده شود، در مرحله اوّل سعي كنيد با آچار كشي آنرا بر -

خودداري كنيد زيرا ( ها بادامك)هاي دور رينگ  صورت عدم آب بندي، از آچار كشي و سفت كاري بيش از حد پيچ و مهره

در اين حالت . باعث اعمال فشار غير عادي به چيني بوشينگ، در نهايت موجب ترك خوردگي و شكستن آن خواهد شد

حل فالنچ را بررسي نمائيد و در صورت معيوب بودن آنها را با واشرهاي نو بوشينگ را باز نموده و واشرهاي آب بندي م

 .تعويض نمائيد

ها و واشرهاي تخت و  ها، مهره ها باشد پس از باز كردن قطعات كفشك در صورتي كه نشتي روغن از باالي ميله بوشينگ -

 .ايندمربوطه را بازرسي نموده و در صورت لزوم آنرا تعويض نم O-Ringفنري، واشر 
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ها فواصل عايقي دو سر بوشينگ مجاور نسبت به هم و هچنين فاصله هر بوشينگ نسبت به  پس از مونتاژ كامل بوشينگ -

هاي قبلي حين  با وجود كنترل. )و كنترل نمائيد گيري اندازه ترانسفورماتورمطابق نقشه ابعاد ظاهري  را هاي اطراف آن هادي

 (فرآيند توليد و تحويل

 

  kV 63هاي فشار متوسط  نصب بوشينگ 0.0.13.2

در  ترانسفورماتورهاي ابعادي حمل  هاي فشار متوسط به جهت احتمال زياد آسيب ديدگي حين حمل و همچنين محدوديت بوشينگ

در  ترانسفورماتورباز شده و به همراه متعلقات  ترانسفورماتورقبل از حمل از روي ( هاي هوائي و غيره ارتفاع مجاز پل)مسير حمل 

 .شود هاي مخصوص بسته بندي و ارسال مي صندوق

سه يا چهار تائي به  هاي روغني در تعداد يك، بوشينگ. شود به صورت روغني يا خازني استفاده مي kV 63هاي  بوشينگ -

 .شوند صورت مهار شده و فاصله دار در يك صندوق ارسال مي

ير عاري از كرك و پرز تميز كنيد و براي شستشوي هاي گردگ هاي نرم و پارچه هايي را قبل از نصب با برس چنين بوشينگ -

هاي كاغذي و جاذب رطوبت و فشار باد  توانيد استفاده كنيد و در انتها از پارچه هاي صنعتي و پاك كننده مي آنها از شوينده

غذ در داخل و هيچ نوع مواد شوينده و پرزهاي پارچه و كا ،استفاده كنيد و دقت نمائيد در انتها كردن  براي خشك متفاوت

 .روي آنها باقي نماند

ابتدا با خلوت كردن روي درپوش از اشياء اضافي سطح فالنچ را تميز كنيد و درپوش  63kVهاي روغني  در مونتاژ بوشينگ -

خل كامالً مراقب سقوط ابزار و يا اشياء اضافي از دريچه فالنچ به دا)به دقت باز كنيد  ترانسفورماتورفالنچ فاز مربوطه را در 

هاي بسته و مناسب استفاده نمايند و لوازم اضافي  هاي سرهم با جيب باشيد الزم است مونتاژ كاران از لباس ترانسفورماتور

 (همراه نداشته باشند

قطعات و اتصاالت مربوط به بوشينگ شامل ميله مسي يا برنجي، لوله صمغي، سيم رابط اتصال پتانسيل، لوله عايق، واشرهاي  -

هاي مربوط خارج و كنترل و  هاي رابط ميله بوشينگ و اتصاالت ورودي سر بوشينگ را از جعبه و مهره O-Ringتخت رينگي، 

 .هاي مربوطه مونتاژ نمائيد تميز و آماده نموده و به دقت مطابق نقشه

ده به آرامي و به قطعات بوشينگ با يك كمربند كتاني مطمئن و سالم كه از ابتداء و انتهاي آن مهار ش ،پس از آماده سازي -

ها و همچنين دُم بوشينگ بايد  در اين مرحله مجراي داخلي چيني بوشينگ و پله. كمك جرثقيل تا محل نصب منتقل شود

 .و ذرات خارجي و رطوبت باشد كامالً عاري از آلودگي گرد و غبار

داخل بوشينگ عبور دهيد و در  يك رشته نخ محكم و مطمئن به سر ميله بوشينگ متصل كنيد و سر ديگر آنرا از مجراي -

. دريج به طرف پائين هدايت كنيدهمان وضع نگه داشته و بوشينگ را به كمك جرثقيل در راستاي سرسيم قرار دهيد و به ت
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پائين آمدن بوشينگ نخ را محكم بكشيد تا از خم شدن ميله مسي و يا سر سيم بوشينگ و گير كردن آن در زمان با هم

در . توانيد به كمك دست ميله بوشينگ را باال بكشيد زماني كه بوشينگ كامالً پايين آمد مي. ري شودمجراي بوشينگ جلوگي

بوشينگ در  ،ها ها و بادامك اين حالت كف زيرين بوشينگ بر روي واشر دور فالنچ بوشينگ نشانده و به كمك رينگ و پيچ

 .جاي خود قرار دهيد

در قسمت خروجي سر ميلة بوشينگ قطعات مهره . ن اعمال فشارهاي اضافي باشدها بايد به صورت يكنواخت و بدو بستن پيچ -

بايد بيرون ( سر سيم بوشينگ)هاي رابط را محكم ببنديد و توجه كنيد كه حداقل ميزاني الزم سر ميله  و واشرها و كفشك

هاي فني سازنده  طراحي و كاتالوگهاي  ها بايد مطابق نقشه ها و ترتيب توالي مونتاژ قطعات بوشينگ رعايت اندازه. )باشد

 (باشد

 .هاي فالنچ اصلي و آچاركشي آنها كمربندهاي كتاني را از جرثقيل جدا نكنيد قبل از بستن تمام پيچتا  -
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 هاي خازني  بوشينگ 0.0.13.0

نيتروژن ويژه حمل و  كردن ها، با خارج هاي درپوش موقت محل بوشينگ ها و باز كردن بيشتر دريچه قبل از نصب بوشينگ -

ها و  به اندازه كافي از روغن پر شود بطوري كه سيم پيچ ترانسفورماتورآن با هواي خشك، بايد قبالً مخزن اصلي  جايگزيني

 .هاي اصلي داخل روغن قرار گيرند عايق

 يهاي چرخش ضربه شود بايد توجه نمائيد كه از بندي خارج و بلند مي ها و متعلقات آنها از بسته زماني كه بوشينگ -

 .خودداري گردد  ها و فشار موضعي به آن قسمت نگهدارنده

 

ربوطه و همچنين را بوسيله ميله اتصال م( درصورتي كه اين قسمت از نوع متحرك باشد)ابتدا قسمت اتصال پائين بوشينگ  -

 .ببنديدترمينال بيروني 

مطابق )ف روغن در انتهاي بوشينگ بتواند در موقعيت خود در طر( در صورت وجود)كنترل نمائيد كه شيلد الكترواستاتيكي  -

 .قرار گيرد( نقشه اتصال بوشينگ
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 (گيرد خصوصاً طرفي كه در روغن قرار مي)بوشينگ  هرنوع مواد خارجي، رطوبت، گرد و غبار و آلودگي را از سمت انتهائي -

 .جدا كنيد

 .ري به زنجير حمل مهار شوديك زنجير بايد در قسمت باالي بوشينگ بسته شده و براي پايدا -

 

درصورتي كه الزم است بوشينگ تحت زاويه مشخصي نصب گردد، طول زنجير براي رسيدن به شيب مورد نياز، بايد با  -

 .جابجائي متناوب قالب جرثقيل در جهات عمودي و افقي تنظيم گردد
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ها  ني باز بماند و فالنچ كور بوشينگ، زماني كه بوشينگها و متعلقات آنها مخزن نبايد مدت طوال در طول مدت نصب بوشينگ -

 .بطوري كه از گردش هواي سنگين در داخل مخزن جلوگيري گرددآماده نصب شدند باز شود، 

ساعت طول كشيد مخزن بايد دوباره بسته شده و پس از اتمام اين دوره زماني، در  12-10درصورتي كه كار نصب بيش از  -

 .خالء برده شودصورت امكان به شرايط 

 .و يا درپوش بسته شده باشند ترانسفورماتورهاي مقره ابتدا بايد به مخزن  برج -

هاي ثانويه آنها در داخل  اند كنترل كنيد كه اتصاالت ترمينال ها را كه قبالً در داخل برج مقره قرار گرفتهCTموقعيت دقيق  -

 .هاي بيروني درست بسته شده باشند جعبه ترمينال

 .بوشينگ به هرحال بايد در موقعيت صحيح آن قرار گرفته باشد سطح روغن -

به ويژه ناحيه اتصال فالنچ آلومينومي . پوشش رزيني بوشينگ را كنترل نمائيد تا از عدم وجود نشتي روغن مطمئن شويد -

 .باشد بوشينگ به چيني آن بسيار حائز اهميت مي

 .باشد بوشينگ دهنده سطح روغن مطابق دستورالعمل سازنده نشانتانك انبساط و  ، جهتهاي افقي بوشينگ در حمل و نقل -

مهره سفت كننده را : سرسيم هادي را بكشيد و از ترمينال باال به روش زير جدا كنيد ترانسفورماتورقبل از اتصال بوشينگ به  -

 .با واشر تخت آن باز كنيد
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در اينحالت سطح روغن نبايستي از حداقل . قرار داده و سطح روغن را بازديد نماييدقبل از نصب بوشينگ، آنرا در حالت كامالً عمودي 

در غير اينصورت بايستي بررسي شود تا در صورت وجود نشتي روغن، محل دقيق آن مشخص گرديده و مراتب به . تر باشد مجاز پائين

توان به كمك  آسيب ديدگي بوشينگ در اثر جابجائي، مي پس از اطمينان از عدم نشتي روغن و عدم. شركت ايران ترانسفو اعالم شود

به هنگام نصب بوشينگ . نصب نمودر محل خود بر روي ترانسفورماتور يك جرثقيل ديگر و يا يك تسمه كمكي ديگر بوشينگ را د

الت عمودي، براي بوشينگ حداكثر زاوية مجاز انحراف از ح. توجه نمود و بيرون بايست به لزوم قرارگيري دريچة ديد به سمت زمين مي

 .باشد مي 30ºدر حالت نصب بر روي ترانسفورماتور 

 ها تميز كردن بوشينگ 0.0.13.4

هاي تنظيفي  در ابتدا از پارچه. توان استفاده نمود هاي صنعتي و يا مواد پاك كننده مشابه مي به منظور تميز نمودن بوشينگ از شوينده

در . هاي كاغذي جاذب و از فشار باد استفاده گردد در مرحلة پاياني از پارچه. ده شودكه پرزي از خود بجاي نگذارند و برس نرم استفا

 .روي سطوح بوشينگ باقي نمانده باشد كننده و پرزهاي وسايل نظافت چيزي بر كار اطمينان حاصل نمائيد كه از مواد پاكپايان 

 ترانسفورماتوراتصال به  0.0.13.5

 :مينال اوليه با توجه به شكل مربوطه و مطابق روند زير باز گردد، ترترانسفورماتورقبل از اتصال بوشينگ به 

 (.هايي كه برق گير دارند بوشينگ)حلقه اتصال برق گير را با باز كردن پيچ نگهدارنده مربوطه باز نمائيد  .8

 .باز نمائيد 24ترمينال فوقاني را با آچار  .2

 .آچار پيني قابل تنظيم باز نمائيدمهره قفل شونده به همراه واشرهاي مربوطه را با استفاده از  .8

 .پين نگهدارنده انتهائي را باز نمائيد .4

 .ترمينال واسطه را بيرون بكشيد .5

 .گردد كابل معموالً توسط تامين كننده ترانسفورماتور تهيه مي .8

ط يك پيچ سپس ميله عبور دهنده يا كابل ديگري را توس. كابل تهيه شده فوق را به انتهاي ترمينال واسطه متصل نماييد .7

M12 به سر بااليي ترمينال واسطه وصل كرده و به كمك آن مجموعه را از درون لوله مياني بوشينگ عبور دهيد. 

. به ترمينال واسطه به عقب برگردانده شود نچ به ترانسفورماتور كابل اتصالهاي فال بعد از قرار دادن بوشينگ و اتصال پيچ .8

پس از آن بايد مهره قفل شونده به همراه دو واشر تخت آن در  .واسطه قرار داده شودسپس پين نگه دارنده در داخل ترمينال 

آخرين مرحله در اين روند . سفت گردد تا از آب بندي اين قسمت اطمينان حاصل شود Nm 70تا و جاي خود قرار گرفته 

 .باشد گير در جاي خود مي  بستن ترمينال فوقاني و حلقه اتصال جرقه
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 لوله ميانيهواگيري از  0.0.13.6

 .گير را باز كنيد جرقه .8

گير را  وقتي كه هوا ديگر از بوشينگ خارج نشد دوباره اتصاالت را بسته و جرقه. ترمينال فوقاني و مهره قفل شونده باز گردد .2

 .ببنديد

 نصب تجهيزات مربوطه 0.0.13.7

 .شود به غير از موارد درخواست، تجهيزات مربوطه به صورت مونتاژ نشده همراه بوشينگ داده مي

 گير جرقه .1

سپس تنظيمات هم راستا كردن . در ابتدا قسمت پائيني به فلنج وصل گردد، سپس قسمت باالئي به مهره مربوطه متصل شود

 .ها و تنظيم فاصله صورت گيرد قسمت

 اتصال الكتريكي خارجي .2

ضافه بارهاي الكتريكي حداكثر اي انعطاف پذير باشد كه در حين اعمال ا بايست به گونه اتصال الكتريكي خارجي بوشينگ مي

 .انعطاف پذيري مجاز را براي مجموعه بوشينگ فراهم نمايد

 :نكته مهم

هاي خازني، سريعاً ترانسفورماتور را بي برق  در صورت پايين آمدن سطح روغن كنسرواتور ترانسفورماتور از منبع انبساط بوشينگ

 .روش تماس حاصل گرددنموده و در اسرع وقت با نمايندة شركت خدمات پس از ف
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 جعبه كابل روغني  0.0.11

 نگهداري جعبه كابل روغني قبل از نصب روي ترانسفورماتور 0.0.11.1

هاي كابل به هيچ عنوان باز نشوند، در داخل جعبه مربوطه نگهداري شده و حتي االمكان در مكان رو بسته نگهداري  دريچه -

 .گردد

اندازي آن بيشتر از يك هفته باشد مجدداً  ان ارسال به سايت تا نصب و راهدر مواقعي كه زمان ايستايي جعبه كابل از زم -

بديهي است اين امر بر عهده سازماني است كه اين محصول در آنجا نگهداري . صورت پذيرد 250mbarتزريق گاز با فشار 

 .شود مي

 نصب 0.0.11.2

اينده شركت خدمات پس از فروش اطالع كنترل گاز داخل جعبه كابل روغني انجام و در صورت مشاهده نشتي مراتب به نم -

 .داده شود

 (عيب نسبت به رفع عيب اقدام گردد در صورت وجود) ها و قطعات عايقي بازبيني ايزولهها،  باز نمودن دريچه -

هاي اصلي از  تا حد امكان خارج كردن ساپورت)هاي نصب شده مخصوص حمل  هاي اصلي با ساپورت تعويض ساپورت -

 .(و جابجايي آن در آخرين مراحل مونتاژ جعبه كابل و سركابل انجام شود بندي تحت خالء بسته

ساعت  88بندي جعبه كابل حداكثر  هاي جعبه كابل تا مونتاژ كامل تجهيزات داخل آن و آب  دريچهماندن  زمان بازمدت  -

تباط آن با هواي آزاد نبايستي بيشتر اندازي و ار ها در كل پروسه مونتاژ و راه مدت زمان باز بودن دريچه)باشد  قبول مي  قابل

 .زدايي گردد هاي عايقي و سر فاز ايزوله شده بايستي در كوره مناسب رطوب  در غير اينصورت نگهدارنده( ساعت باشد 88از 

گير در داخل جعبه كابل  در صورت وجود فاصله زماني بين نصب سر كابل و جعبه كابل مجدداً تزريق گاز انجام شده و رطوبت -

 .قرارداده شود

 پروسة خالء و سيركوالسيون روغن 0.0.11.0

ساعت تحت خالء قرار گيرد پس از مدت ذكر شده تزريق روغن  5جعبه كابل به مدت  1mbarپس از رسيدن خالء به زير  -

 .انجام شود

 .براي هر فاز بطور جداگانه انجام شود C°75پس از تزريق روغن، سيركوالسيون روغن با دماي  -

 .كوالسيون تست روغن انجام شودپس از اتمام سير -
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 برداري بهره 0.0.11.4

 .اي بازديد شده و در صورت نياز نسبت به تعويض آن اقدام گردد گير به صورت دوره رطوبت -

 .اي انجام شود برداري و تست به صورت دوره ترانسفورماتور نمونه براي روغن جعبه كابل همانند روغن  -

 .جعبه كابل انجام شود هر چهار سال سيركوالسيون روغن براي روغن -

 توصيه مهم 0.0.11.5

گردد كه مونتاژ جعبه كابل روغني و سر كابل مربوطه همزمان انجام شود و در صورتيكه اين امر امكان پذير نباشد، به  پيشنهاد مي

فو ترانس خدمات پس از فروش ايران  هنگام نصب سر كابل مربوطه، تمامي مراحل ذكر شده در خصوص نصب، در حضور ناظر شركت

 .انجام گردد

 نكته بسيار با اهميت 0.0.11.6

جعبه كابل روغني و متعلقات داخل آن از حساسيت مشابه ترانسفورماتور و اكتيو پارت برخوردار بوده، الزم است در فرايند نصب، 

 .برداري دقت كافي مبذول گردد نگهداري و بهره
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 ( Nitrogen Gas Fulling System)سيستم تزريق گاز ازت  0.0.12

سيستم تزريق گاز ازت از يك يا چند كپسول استاندارد محتوي گاز ازت و رگوالتورهاي كاهش فشار گاز ازت و يك رگوالتور تنظيم 

 300و همچنين از يك شير اطمينان تشكيل شده است كه در مواقع افزايش فشار حدود ( mbar 30با فشار نامي حدود )كننده فشار 

mbar 400 گيري اندازهراي نشان دهنده مقدار فشار داخل مخزن با حدود كند و نيز دا عمل مي mbar باشد مي. 

 

 .باشد مي (4→6)در اين حالت مسير گاز . را ببنديد (2)جهت آزمايش نشتي گاز، پس از پرشدن گاز، شير كاهنده فشار گاز  -

در اين حالت مسير گاز ازت  را باز كنيد (2)شير كپسول و شير كاهنده فشار گاز : ترانسفورماتورزمان حمل  -

 .باشد مي (6→4→3→2→1)

 .شود آزاد مي (5)توسط شير اطمينان  ترانسفورماتورافزايش فشار در مخزن  -

هفته كنترل  4تا  2هاي گاز ازت بايستي در دوره زماني  مقدار فشار كپسول ترانسفورماتوردر زمان حمل و نقل و انبارداري  -

 .گردد

هاي گاز بايد تعويض گردند، فشار گاز مخزن در موقعيت  باشد كپسول 15bar> (2)در موقعيت در صورتي كه فشار كپسول  -

(4) ،30-300mbar است. 

باشد احتماالً سيستم تزريق معيوب است و يا  mbar 30> (4)و در موقعيت  bar 15> (2)چنانچه فشار كپسول در موقعيت  -

 (پس از چند بار كنترل)مخزن نشتي دارد 

 :هاي خالي ازت مطابق شكل زير اقدام نمائيد كپسولجهت تعويض  -
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 .(باشد يا چند كپسول فوالدي مورد نياز مي 2تنها جهت )اتصال چند راهي  1-

 (bar 0-315/1-10)كاهندة فشار  2-

 پيچ تنظيم با مهرة قفل شو 2-1

 (bar 0-315)فشار نشان دهندة  2-2

 (bar 0-15)نشان دهندة فشار  2-3

 kg/h 30 mbar/ 1/5، فشار نامي -bar 0.5-10ة فشار، فشار ورودي تنظيم كنند 3-

 (mbar 0-400)نشان دهندة فشار  4-

 (mbar 300)شير اطمينان  5-

 mm 6مهره ماسوره جهت اتصال لولة  6-

 ديوارة پشت محل نصب 7-

 كپسول فوالدي 8-

 شير كپسول 8-1

 مهره درپوش 8-2

 :شيوة كار

 .درپوش سيستم را جدا نمائيد .8

مربوط به كاهندة فشار،  2-2مربوط به هر كپسول را ببنديد، حتي اگر نشان دهندة فشار، سمت چپ شمارة  1-8شير شمارة  .2

 .دهد عدم وجود فشار را نشان مي

 (.را در خالف جهت عقربه ساعت بچرخانيد 2-2پيچ تنظيم شمارة . )كاهندة فشار را ببنديد .8

همواره . مربوط به لولة گاز كه روي شير قرار دارد را شل نمائيد 2-8مهرة شماره اگر بايد يك يا چند كپسول تعويض شوند،  .4

 .باشد، متصل باقي بماند هايي كه در حال كار مي بايد يكي از كپسول
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 .نگهدارندة كپسول را شل نموده، كپسول را عوض كرده و آن را محكم كنيد .5

 .متصل نمائيد 1-8به شير كپسول  2-8استفادة از مهرة شماره درپوش محافظ كپسول جديد را جدا كرده و لولة گاز را با  .8

 .را به آرامي باز كنيد 1-8شير كپسول شمارة  .7

تا نشان دهندة فشار شمارة ( آن را جهت عقربه ساعت بچرخانيد)كاهندة فشار را به آرامي باز نموده  1-2پيچ تنظيم شمارة  .8

 .ا نشان دهدر bar 4-3در سمت راست كاهندة فشار، عددي بين  2-3

 .مجموعه را از جهت آب بندي تست نمائيد .9

 .درپوش سيستم را در محل خود قرار دهيد .88
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 ترانسفورماتور به زمين بدنهاتصال  0.0.10

 (Equipments Earthing)اتصال زمين مخزن و تابلوهاي برقي و متعلقات  0.0.10.1
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آن به همراه كابلشو و سيم كابل اتصال زمين استاندارد با مقاطع هاي  هاي اتصال زمين و همچنين كابل هاي محل پايه

16mm²,25mm²,35mm²  اگانه ارسال هاي جد بندي هاي مربوطه كه توسط اين شركت تامين شده و در بسته مطابق نقشهرا كه

 .گردد، استفاده نمائيد مي

 .ه روغن يا گرد و غبار باشدتميز و عاري از هرگونه آلودگي ب كامالًها بايد  سطوح محل اتصال زمين

ها و از  از پيچ و مهره ترانسفورماتورهاي  جهت اطمينان و جلوگيري از شل نشدن كابلشوهاي اتصال زمين در اثر حمل و نقل و لرزش

 .نزن استفاده گردد  واشرهاي فنري خاردار و زنگ

 .ين اطمينان حاصل نماييداستفاده از مولتي متر و چك نمودن اهم، از صحت اتصاالت زمدر نهايت با 

هاي استاندارد  با سيم( المللي مطابق استانداردهاي بين)را كنترل نمائيد كه به چاه ارت  ترانسفورماتور( سايت)اتصال زمين محل نصب 

 .باشد 4Ω>ارت بطور مطمئن متصل شود و مقاومت اهمي آن 
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 ( Core Earthing)اتصال زمين هسته  0.0.14

يزات نشان دهنده و كنترل كننده، الزم و تجه ترانسفورماتورقبل از هرگونه برق دار كردن و راد و تجهيزات براي اطمينان از حفاظت اف

با دقت ( هاي مخصوص ستاندارد با ترمينالنوع و رنگ ا اندازه،)هاي اتصال زمين  با كابل براي اتصال زمينهاي مشخص شده  محلاست 

 .و بطور مطمئن به زمين متصل شوند

 

 

 

 كنترل اتصال زمين هسته نحوه

 .جعبه انشعاب اتصال زمين هسته را باز نمائيد .8

 .هاي اتصال ترمينال را باز نمائيد سيم اتصال بين مقره .2

را بين اتصاالت ترمينال به مدت زمان بزرگتر يا مساوي يك دقيقه اعمال نمائيد، تا مقاومت عايقي  500V ≥معادل  DCولتاژ  .8

 .بستگي دارد  چهارچوب و هسته اين ميزان به طراحي وعايق. باشد مي R=1-2GΩوالً در حدود مقاومت عايقي معم. ثبت گردد

را  8(زمين)در صورت در دسترس بودن ارت هسته بر روي درپوش مقاومت عايقي بين هسته و بدنه ترانسفورماتور  .4

 .گيري نمائيد اندازه

 .ئيدهاي اتصال ترمينال را دوباره برقرار نما اتصاالت بين مقره .5

 .زمين هسته را ببنديد اتصال جعبة انشعابات .8

                                                        
مقاومت در حدود  اندازة اين 8

KV

M
 .قابل قبول است 1
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 ( Tap Changers)كليدهاي تنظيم ولتاژ  0.0.15

 .باشند هاي قدرت، ترانسفورماتورها به يكي از انواع كليدهاي تنظيم ولتاژ مجهز مي ترانسفورماتورجهت امكان تنظيم ولتاژ در 

  (Off – Circuit)كشي  كليد تنظيم ولتاژ با قطع ولتاژ نوع لغزنده خط 0.0.15.1

و از طريق محور گردان  مكانيزم فرمان تنظيم با گيره دستي. در اين نوع تنظيم ولتاژ فقط مجاز است در حالت قطعي ولتاژ انجام شود

اي روي  هاي متحرك توسّط سيستم دندانه حركت عمودي به افقي، كنتاكتتبديل با انتقال محور چرخ دنده و  گيرد كه انجام مي

 .گردد هاي ثابت درگير شده و به هم متصل مي آيد و با نگهدارنده فنري با كنتاكت ه حركت در ميهاي عايقي ب كش خط

 

 

 

 Type FII – ELMEKنمونه نوع ساخت 
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 دياگرام الكتريكي كليد تنظيم ولتاژ

به باال و چرخاندن آن به سمت راست يا چپ مطابق شماره ( با دست) دستگيرهدر اين نوع كليد تنظيم ولتاژ، تغيير پله با كشيدن 

ها معموالً تغيير پله اندكي با سختي همراه  ت فنرها و اجزاء مكانيكي كنتاكتبه دليل مقاوم. شود مندرج در صفحه نشانگر انجام مي

 .است لذا از اعمال فشارهاي غيرعادي و وارد كردن ضربه مكانيكي به دستگيره بايد خودداري گردد

ينصورت ها كامل گردد و سرجاي خود بنشيند در غير ا دقت نمائيد كه پس از چرخاندن دستگيره موقعيت اتصال كنتاكت -

 .ها وجود دارد بين كنتاكت و يا جرقه ناخواسته اتصاالتاحتمال اتصالي و ايجاد 

ضربات ديگر بر روي آن مراقبت و  نمودناندازي از پاگذاشتن روي دستگيره و يا وارد  در زمان انجام عمليات نصب و راه -

 .جلوگيري نمائيد

 .كليد تنظيم ولتاژ مراجعه نمائيد براي جزئيات بيشتر مدل استفاده شده به كاتولوگ سازنده -
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  Rotary Off – Circuit Tap Changer( در حالت قطع ولتاژ)كليدهاي تنظيم ولتاژ نوع گردان  0.0.15.2

 .قطع گردد LVو فشار ضعيف  HVاز هر دو طرف فشارقوي  ترانسفورماتوربراي تنظيم ولتاژ با اين كليدها الزم است ولتاژ 

توسط ( Step by Step)ك توسط فرمان دستي هندلي و يا بوسيله مكانيزم موتوري برقي گام به گام اين كليدها با مكانيزم شفت متحر

 .گردد توسط اپراتور تنظيم مي  Push – Buttonهاي فشاري  دكمه

 

 

 

 .گيرد اقدامي بر روي آنها انجام نمي( سايت)ها در كارخانه انجام شده و در محل  اتصاالت داخلي سرسيم

دستگيره تعويض پله در دسترس و با محور كوپالژ بجاي  OFF CIRCUITهاي مجهّز به كليد تنظيم ولتاژ  رانسفورماتورتدر بعضي از 

ها و گيربكس، فرمان تغيير  گيرد و بوسيله يك اهرم دستي، محورهاي افقي و عمودي، كوپلينگ درپوش در ديواره جانبي مخزن قرار مي

 .شود پله به كليد منتقل مي
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  On-Load Tap Changers (O.L.T.C)يدهاي تنظيم ولتاژ قابل تنظيم تحت بار كل 0.0.15.0

هاي تنظيم ولتاژ زير بار انجام  هاي قدرت ولتاژ باال و توان باال شبكه معموالً در حالت زير بار و توسط كليد ترانسفورماتورتنظيم ولتاژ در 

 :به دو نوع 20MVA-63kV>هاي توان كوچكتر  ترانسفورماتورگيرد و در  مي

 (اتصاالت تغيير حالت و تغيير موقعيت تنظيم در يك محفظه روغن مشترك قرار دارد) Selector-Switch( الف

 (اتصاالت تغيير حالت و تغيير پله در دو محفظه جداگانه روغن قرار دارد) Diverter-Switch( ب

هاي تنظيم ولتاژ  سيم پيچ. باشد مي Diverter-Switch: ژ عمدتاً از نوعهاي توان باال و ولتاژ باال كليدهاي تنظيم ولتا ترانسفورماتوردر 

متصل شده و در وضعيت اسمي يا ( Main)با اتصاالت كليد تنظيم ولتاژ زير بار به سيم پيچ اصلي ( Fein)و چند پله ( Coarse)تك پله 

يا با كم يا  Linearايش آمپردورها به صورت خطي پيوسته تواند با افز اين اتصاالت مي. گيرد در جهات افزايش يا كاهش ولتاژ قرار مي

دامنه تنظيم و ولتاژ مورد نياز را براي  Reversing Switchمثبت -يا با آمپردورهاي منفي Coarse-Feinاضافه كردن آمپردورهاي 

 .تامين نمايد ترانسفورماتور

 

 

Selector Switch Type 
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 Selector – Switchبا اتصال نوع  كليد تنظيم ولتاژ زير بار،( الف

 

 

 ترانسفورماتور درپوش نصب فالنچ 11

 M12 بستن پيچ 12-

 واشر براي كالهك كليد تنظيم ولتاژ 13-

 دريچه بازديد براي ديدن وضعيت اتصال كليد 14-

 سوراخ سراسري 15-

 كليد كالهك 21-

 درپوش كالهك كليد 22-

 جهت رله محافظ Rاتصال لوله  23-

فقط در صورت اتصال از )براي لوله برگشت  Qلوله  تصالا 24-

 (فيلتر

 براي لوله مكش Sلوله اتصال  25-

-26-a پيچ هواگيري كالهك كليد 

-26-b  ترانسفورماتورپيچ هواگيري براي روغن 

-26-c پيچ هواگيري براي لوله مكش 

 دستگاه چرخ دنده باال 27-

 Selector Switchمحفظه روغن  31-

 32Aفظه روغن با پيچ كروزن كف مح 32-

 Selector Switchترمينال  33-

 ترمينال خروجي 34-

-34-a ترمينال خروجي يا ترمينال نوترال 

 "+","-" Change Over Selectorترمينال  35-

 Change Over (0)ترمينال  36-
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 :گيرد به دو روش زير انجام مي O.L.T.Cنصب و مهار كليدهاي تنظيم ولتاژ  0.0.15.4

 .گيرد قرار مي ترانسفورماتورنصب كليد مستقيماً روي درپوش  Conventionalمعمولي  در نوع .8

 .گردد با نصب كليد روي فالنچ واسطه وزن كليد به چهارچوب هسته منتقل مي Bell-Typeدر نوع  .2

 

 Bell-Typeنمونه نصب كليد به روش 

 .حور جعبه دنده باالئي بطور پيوسته حركت نوساني داشته باشدتواند در محدودة م در جهت امكان نصب آسان، كليد تنظيم ولتاژ مي
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  Diverter Switchكليد تنظيم ولتاژ زير بار با اتصال نوع ( ب
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 ترانسفورماتور درپوش نصب فالنچ 11

 M12 بستن پيچ 12-

 واشر براي كالهك كليد تنظيم ولتاژ 13-

 نشان دهنده موقعيت كليد 14-

 دريچه بازديد 15-

 حور گردان براي نشان دهنده موقعيت كليدم 16-

 15φسوراخ سراسري  17-

 كالهك كليد 21-

 پيچ كالهك كليد 22-

 واشر كالهك كليد 23-

 درپوش كالهك كليد 24-

 دستگاه جعبه دنده باال با محور گردان 25-

 براي رلة محافظ Rاتصال لوله  26-

 Sاتصال لوله مكش  27-

 (فقط روغن فيلتر)وغن براي برگشت ر Qلوله اتصال  28-

-29a پيچ هواگيري درپوش كالهك كليد 

-29b  ترانسفورماتورتسهيالت هواگيري براي روغن 

-29c پيچ هواگيري براي لوله مكش 

 Diverter Switchمحفظه روغن تخت  31-

 Tap - Selectorكف محفظه روغن با نگهدارنده  32-

 ترمينال اتصال محفظه روغن 33-

 (MSІІІ300: نوترال در نوع)ريان كليد جدا كننده ج 34-

 لوله مكش 35-

فقط در سيستم ولتاژ )رينگ درجه بندي  36-

=110kV,245kV Um) 

 123kV Um=بندي فقط در رينگ درجه 37-

 (Tap Selector)انتخاب كننده انشعاب  41-

 Tap Selectorدنده  42-

 Feinانتخاب كننده انشعاب  43-

 (Change Over Selector)سلكتور منتقل كننده  44-

 Tap Selectorترمينال  45-

 هاي ارتباطي سيم 46-

 Diverter Switchدستگاه  51-

 سيلندر محافظ 52-

 صفحه محكم كننده 53-

 پيچ محكم كننده 54-

 قالب حمل 55-

 مقاومت انتقالي 56-

ابل فشارهاي ناگهاني ناشي از وقوع را در مق Diverter Switchحفاظت محفظه ( از جنس آلياژ آلومنيوم)صفحه ديافراگرم  -

چنانچه فشار و در نتيجه حجم روغن داخل محفظه  .كند فشار را تحمل مي 500mbarاتصال كوتاه به عهده دارد و تا حدود 

بيش از آن افزايش يابد با باال آمدن صفحه دياگرام و برخورد آن با يك تيغه نوك تيز پاره شده و در نتيجه موجب تخليه 

 .گردد حفظه و افت فشار ميروغن م

 ترانسفورماتوررا به مخزن  Diverter Switchموقتي به هنگام حمل و انبارداري محفظه كليد ( شكل U) By Passيك لوله  -

يابد حجم روغن اضافي را به مخزن  كند و زماني كه در اثر افزايش دما حجم روغن داخل اين محفظه افزايش مي مرتبط مي
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نمايد در غير اينصورت ممكن است منجر به پارگي يا سوراخ شدن صفحه ديافراگم شود، در  منتقل مي رترانسفورماتواصلي 

 .اين حالت فالنچ كليد الزاماً بايد تعويض گردد

كشي  هاي طراحي لوله مذكور برداشته شده و مطابق كاتالوگ سازنده و نقشه By Passلوله  ترانسفورماتوربه هنگام نصب  -

 .گيرد اصلي انجام مي

 

 

گردد و الزم است زمان نصب در سايت و پيش از  زمان تحويل در كارخانه پلمپ مي Motor–Driveدرب تابلو مكانيزم  -

 .اندازي با حضور ناظر باز شده و مجدداً كنترل گردد راه

 .گيرد مكانيزم تغيير موقعيت اتصاالت وضعيت كليد با هندل دستي و يا با تابلو برقي انجام مي -
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ها  پس از هر نوع تغيير در موقعيت پله. شود ها در زمان تحويل معموالً در حالت نامي آن قرار داده مي(Tap)ها  يت پلهموقع -

يكسان باشد، براي جزئيات عمليات  Diverter Switchهاي مكانيزم موتور محرك با شماره پله  توجه نمائيد كه شماره پله

هاي عملكرد، موقعيت نشانگرها و عالئم تطبيق و جهات گردش و انحرافات مجاز  نتعداد دور هندل دستي، زما)ها  تغيير پله

ها و  ها و غيره به دستورالعمل ها، محورهاي افقي و قائم، تشخيص صداي تعويض پله هاي موتور محرك، جعبه دنده كوپلينگ

 .(هاي فني سازنده مراجعه نمائيد كاتالوگ

درصورتي كه در . )سفت نمائيد N.m 9هاي كوپلينگ را به همراه واشرها با گشتاور  پس از اتمام تنظيمات الزم پيچ و مهره -

 (كاتالوگ سازنده ذكر نشده باشد

 :نكات مهم

بايست  هاي الكتريكال مي دار كردن موتور درايو و انجام تست اين است كه قبل از برق On Loadنكته مهم در مورد كليدهاي  .8

 :هاي ذيل انجام گردد كنترل

در  Tapچنجر در باالي درپوش ترانسفورماتور با شمارة نمايشگر موقعيت  مندرج در كالهك تپ  Tapسان بودن شماره از يك .2

 .موتور درايو اطمينان به عمل آيد

مكانيكي موجود در موتور درايو عملكرد موتور و  Handelبايست توسط  برداري موتور درايو به صورت الكتريكي مي قبل از بهره .8

 .صورت دستي انجام و از عدم وجود هرگونه گير مكانيكي در مجموعه اطمينان حاصل گرددكليد به 

فاز ورودي موتور درايو كنترل شده و ولتاژ اعمالي به موتور درايو متناسب با ولتاژ  بايست توالي برق سه  پس از مراحل فوق مي .4

 .نامي اعالم شده به سازنده باشد

بايست براي يكبار مدار الكتريكي  هاي ابتدا و انتها مي قبل از رسيدن به تپ ،ت الكتريكيبرداري كليد به صور در حين بهره .5

هاي مكانيكي تا انتها به صورت دستي  و توسط هندل دستي عملكرد كليد جهت حصول اطمينان از سالمت قفل قطع شده

 .د نگرددانجام شود تا در صورت وجود مشكل مكانيكي يا عدم همخواني خسارتي به كليد وار
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 Motor Drive Mechanism (O.L.T.C)مكانيزم محرك كليدهاي تنظيم ولتاژ  0.0.15.5

لكتريكي، مدارفرمان و موتور ا)هاي الكتريكي  و همچنين ارتباط( با محور، كوپلينگ و جعبه دنده)هاي مكانيكي  اين تابلو ارتباط

 :در حاالت زير را( O.L.T.C)در كليدهاي تنظيم ولتاژ  لتاژهاي و هاي دامنه تنظيم پلهفرمان  ارسال براي امكان (اتصاالت

 با مكانيزم اهرم دستي در حالت قطع ولتاژ فرمان موتور الكتريكي توسط اپراتور در حاالت اضطراري

 هاي موجود در اتاق كنترل و تابلو توسط اپراتور يا سوييچ ترانسفورماتورتوسط اپراتور در پاي 

 AVR امكان كنترل اتوماتيك با

 .كند و به صورت مدوالر با تجهيزات كامل كنترل الكتريكي و مكانيكي ساخته شده است فراهم مي
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 :در نصب تابلو مكانيزم محرّك كليد تنظيم ولتاژ به موارد زير توجه و دقّت نمايند 0.0.15.6

دن آن جهت تكميل نصب و مونتاژ با مجوز باز كر. گردد ترانسفو پلمپ و قفل مي درب تابلو به هنگام تحويل در كارخانه ايران .8

و هماهنگي مسئولين ذيصالح مرتبط و همچنين با مطالعه قبلي كاتالوگ سازنده و رعايت دستورالعمل ايمني آن بايد انجام 

 .شود

احتمال  در غير اينصورت. در زمان كار با هندل دستي فقط از ابزار اهرمي كه توسط سازنده آن داده شده است استفاده نمائيد .2

سوئيچ ايمني اهرم دستي مدار الكتروموتور را به صورت دوپل قطع نموده و در عين . هاي جدي به سيستم وجود دارد آسيب

 .حال مدار كنترل را قطع ننمائيد

توجه نماييد كه مكانيزم موتور محرك كامالً عمودي نصب شده و محورهاي افقي و عمودي آن با جعبه دنده مخروطي به  .8

 .يق تنظيم و مونتاژ گرددطور دق

كليد تغيير بار با مكانيزم محرك موتوري اطمينان پيدا كنيد و دقت نمائيد كه نشان دهنده وضعيت كوپالژ از اتصال صحيح  .4

 .تمام حاالت يكسان باشند در هاي كليد تنظيم ولتاژ و مكانيزم محرك موتوري حين عملكرد پله

 .باشد قابل گرد و غبار و پاشش آب محفوظ ميباشد كه در م مي IP66كالس حفاظت تابلو  .5

 .شود به سمت چپ باز مي º130درب تابلو، تا زاوية  .8

در ( Bow)ويژه تابلو جهت جلوگيري از جمع شدن قطرات شبنم در داخل تابلو در نظر گرفته شده است ( Heater)گرمكن  .7

 .شود حين كار به آن دست نزنيد چون خيلي داغ مي

در داخل حفاظ بدنه در نظر گرفته شده است كه با باز شدن درب تابلو ( متر 1)و طول كابل ( 4W)اي  ولهچراغ سيار با المپ ل .8

 .شود روشن مي
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  Protective Relay (for O.L.T.C)رله محافظ كليد تنظيم ولتاژ زير بار  0.0.16

 ترانسفورماتورفرمان قطع ولتاژ  ارسال ولتاژ وعملكرد نادرست كليد تنظيم  جلوگيري از ادامهرله محافظ كليد تنظيم ولتاژ جهت 

 .گيرد در مسير لوله ارتباط دهنده كالهك كليد تنظيم ولتاژ و منبع انبساط قرار ميشود و  استفاده مي

 

اين رله مطابق . بوجود آيد( كه به علت عملكرد نادرست كليد عارض شده باشد)شود كه جريان روغن اضافي  اين رله وقتي تحريك مي

هاي الكتريكي آن بايد در مسير مدار فرمان قطع سريع  آيد و كنتاكت جزو متعلقات كليد بحساب مي IEC60214استاندارد 

 .قرار گيرد ترانسفورماتور
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 RS-2001ساختار عمومي رلة محافظ  0.0.16.1

 

 MRهاي مختلف كليدهاي تنظيم ولتاژ ساخت  جدول عملكرد رله در مدل

 نوع كليد تنظيم ولتاژ (m/sec)پاسخ عملكرد رله محافظ 

0.65 Type VV 

1/20 Type V,MS,M 

3 Type R,MI1500 
 

 :در حين نصب رله محافظ كليد به موارد زير دقت و رعايت نمايند

 .دقت نمايند شماره سري رلة محافظ با شماره سري كليد مطابقت نمايد .8

 .خشك ننمائيد ترانسفورماتوررلة محافظ را به همراه اكتيوپارت  .2

( Test Button)قبل از نصب رلة عملكرد آنرا كنترل نمائيد، ابتدا درپوش سه پيچ جعبه ترمينال را باز كنيد و دكمه آزمايشي .8

( In Service)دكمه در حالت كار . شود شود و خط نشان در وسط دريچه بازديد ديده مي اي خم مي شير زبانه ،فشار دهيدرا 

 .گيرد دي قرار مياي در حالت عمو را بزنيد شير زبانه

 

 .در نظر داشته باشيد و رله را در حالت افقي نصب كنيد( منبع انبساطاز سمت كالهك كليد به سمت )جهت حركت روغن را 
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 (Buchholz Relay)رلة بوخهلتس  0.0.17

 از نوع دو شناوره شود و معموالً هاي قدرت نصب مي ترانسفورماتورو مخزن  منبع انبساطدستگاه رلة بوخهلتس در مسير لوله رابط بين 

 .گيرد ها در باالترين نقطه قرار مي شود و شناور پُر مي ترانسفورماتوردر شرايط معمولي كامالً با روغن . باشد مي
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 :كند ، رلة بوخهلتس در حاالت زير عمل ميترانسفورماتوردرصورت بروز عيب در داخل  0.0.17.1

 جمع شدن گازها .1

شوند و موجب حركت  وجود دارند به سمت باال حركت كرده و در رلة بوخهلتس جمع مي رترانسفورماتوگازهاي آزاد كه در روغن 

كند، امّا شناور پايين به جهت  شود، ابتدا شناور باال اتصال سوييچ آالرم را فعال مي مي( لولة اتصال مغناطيسي)شناور متحرك 

 .گردد منتقل مي ساطمنبع انبكند و گازها از طريق لوله به  پايين بودن حجم گاز عمل نمي

 

 كاهش روغن .2

دهد، در صورتي كه كاهش  ط، شناور باال را به پايين حركت ميمنبع انبساكشي و  روغن ناشي از نشتي در مخزن و لوله  كاهش

تبديل  زمان قطعكشي همچنين رلة بوخهلتس از روغن خالي شود آالرم رله به  و لوله منبع انبساطسطح روغن ادامه يابد و 

 .كند از طريق ديژنكتور قطع ميرا  ترانسفورماتوريچ ئد و شناور متحرك عمل كرده و كنتاكت سوشو مي

 

 (فلو)سرعت حركت روغن  .0

كند،  ايجاد مي منبع انبساطموج فشاري را در مخزن و در جهت  ترانسفورماتورحوادث ناخواسته ناشي از اتصالي در داخل مخزن 

كند بطوريكه  بيشتر شود كنتاكت سوئيچ شناور پايين عمل مي( cc/sec 100<)ا كننده فشار فلوي روغن از حد مير اگر ميزان

 .نمايد را صادر مي ترانسفورماتورفرمان قطع 
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 :در نصب رلة بوخهلتس به موارد زير توجه و دقت نمائيد

 .قرار گيرد منبع انبساطروي رله به سمت ( →)رله بوخهلتس بايد طوري نصب شود كه جهت فلش  -

 .هاي كششي و فشاري بسته شود بدون اعمال هرگونه تنش ائيد كه رله مابين دو فالنچ رابطت نمدق -

 .هاي سطحي و نشت روغن نگردد هاي بستن رله را بطور هماهنگ سفت نمايند بطوري كه موجب بروز ترك پيچ -

 .درجه باشد 4نبايد بيش از  منبع انبساطكشي در مسير بوخهلتس به  حداكثر شيب لوله -
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 (Magnet Type Oil Indicator)روغن نماي مغناطيسي  0.0.10

از فالنچ مجزا، نشان دهنده،  ،هاي اصلي قسمت. گردد نصب مي ترانسفورماتور منبع انبساطروغن نماي مغناطيسي در ديواره جانبي 

و فشار  C°110تا دماي )د هيچگونه نشتي قسمت نشان دهنده با روغن تماس ندارد و نباي. اهرم و شناور پالستيكي تشكيل شده است

هاي مرتبط بطور شعاعي به سيستم كوپالژ مغناطيسي منتقل  ور در روغن توسط اهرم حركت شناور غوطه. داشته باشد( 0.5barمؤثر 

هاي  شاخص. دهد نشان مي منبع انبساطنشان دهنده مرتبط شده و سطح روغن را در  شده و با تحريك قطب مغناطيسي به عقربه 

 :گردد بندي نشان داده شده است و به دو حالت ذيل استفاده مي به صورت متمايز در درجه( و حداكثر C°20حداقل، )سطح روغن 

 Radial Typeنوع شعاعي  0.0.10.1

 

 

 DIN42569پارامترهاي نصب مطابق 

 240 305 390 490 615 790 (L)طول اهرم شناور 

 500 630 800 1000 1250 1600 (D) منبع انبساطقطر 

 ELMEKساخت  Type:KYSA –B2نمونه روغن نماي مغناطيسي
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 Axial Typeنوع محوري  0.0.10.2

هاي با توان  ترانسفورماتورشود و در  در اتصال نوع محوري حركت انتقالي توسط تجهيزات خاص سيستم جعبه دنده مرتبط تامين مي

 .شود بزرگتر استفاده مي منبع انبساطباال و ظرفيت 

 

 .گردد يله شناور توسط طراحي تعيين و در كارخانه سازنده بريده شده و تنظيم و ارسال مياندازه طول م

 

 نماي مغناطيسي نصب روغن 0.0.10.0

فالنچ پشت با . گردد شوند، طول شناور به مقدار الزم تنظيم مي با باز كردن چهار پيچ از هم جدا مي آن قاب اصلي و فالنچ پشت

توجه كنيد در نهايت بدنه اصلي با چهار  "TOP"به عالمت قسمت باال . شود متصل مي نبع انبساطمبندي به ديواره جانبي  واشرهاي آب

 .باشند شود، توجه نمايند كه بدنه و فالنچ داراي يك شماره سري كارخانه سازنده مي پيچ بسته مي

منبع زني  پس از اتمام روغن)تنظيم مجدد گردد و براي كنترل و يا  وضعيت كنتاكت اتصاالت مطابق نياز مشتري در كارخانه تنظيم مي

د و بعد از يهاي دريچه و چرخاندن شيشه تا رسيدن به پين پاييني و با تغيير عقربه آنرا تنظيم نماي توانيد با بازكردن پيچ مي( انبساط

 .خود قرار دهيد جاي دهنده را مجدداً بچرخانيد و در ها شيشه نشان اين كنترل
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 نما ع انبساط با روغنتنظيم سطح روغن در منب 0.0.10.4

مقياس سطح روغن ( Max)و حداكثر سطح روغن ( Min)نما عالوه بر عالئم حداقل سطح روغن  در تنظيم روغن منبع انبساط با روغن

سطح روغن بايد . دارد براي پر كردن منبع انبساط سطح روغن بايد در مقابل عدد ثابت قرار گيرد( C°20+)يك تنظيم ثابت مثالً 

 .رجه حرارت مايع روغن ترانسفورماتور با اضافه كردن يا تخليه مقدار محاسبة زير مشخص شودمطابق د

ΔV=G/ƍ.Ɣ.ΔT 

G(kg):  وزن مايع روغن ترانسفورماتور مطابق پالك مشخصات ياData Sheet ترانسفورماتور 

=(kg/dm
3
)ƍ:   20چگالي روغن در دماي°C  ًروغن ترانسفورماتور در نظر گرفته  مقدار دقيق از مشخصات) 0.88براي روغن مثال

 (.شود

Ɣ(k-1):  3-10×0.78ضريب انبساط روغن 

ΔT: نما تفاوت بين درجه حرارت مايع در ترانسفورماتور و درجه حرارت ثابت روغن 

 .از رابطه زير استفاده شود( O.L.T.C)در تنظيم سطح روغن محفظه منبع انبساط مربوط به كليد تنظيم ولتاژ 

G = nVLS + 55kg 

n: تعداد كليدهاي تغيير بار 

VLS :  (مطابق كاتالوگ كليد تنظيم ولتاژ)وزن روغن يك كليد تغيير بار 

دهنده  باشد، دماي نشان C°20+گيري  و دماي روغن در ترانسفورماتور زمان اندازه G = 30tonاگر وزن روغن ترانسفورماتور : بطور مثال

 :ثابت عبارتست از

ΔT=27-20=7 

ΔV=30000/0.88×10-3×7=186.14Lit 
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 (Pressure Relay Device)رلة فشارشكن  0.0.13

بروز تخليه هنگام ناشي از اثرات سريع فشار روغن در ) ترانسفورماتوررلة فشارشكن جهت جلوگيري از افزايش فشارهاي داخل مخزن 

شود و محدودة فشار  روغن حين حمل و نقل استفاده مي هاي يا تالطم( ها داخلي و يا افزايش فشار روغن پمپدر اثر اتصالي الكتريكي 

 .گردد با توجه به استحكام و ساختار مكانيكي مخزن تعيين مي ترانسفورماتورعملكرد آن توسط طراح 

فنر پشت دريچه عمل  ،دارد و درصورت افزايش فشار روغن به محدودة عملكرد رله فنر، درپوش فشارشكن را نسبت به دريچه نگاه مي

كند، و  سريعاً خارج شده و فشار مخزن آزاد گشته و از انفجار و تغيير فرم مخزن جلوگيري مي  شود و روغن از دريچه ده و باز ميكر

 .كند را صادر مي ترانسفورماتوردهنده موضعي و كنتاكت الكتريكي آن هم سريعاً عمل كرده و فرمان قطع مدار قدرت  همزمان نشان

 

 

 

بندي  گردد و روغن كامالً مسدود و آب ر و تخليه مقداري روغن دريچه دوباره بطور خودكار بجاي خود بر ميپس از رها شدن فشا

 .شود مي
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 :در نصب فشارشكن به موارد زير توجه نمائيد 0.0.13.1

 O-Ringبندي  قرار دادن واشرهاي آب مانع جهت دهنده پاشش،پس از برداشتن  ترانسفورماتورنصب فشارشكن روي درپوش  -

 .گيرد انجام مي مربوطه

 .دهنده پاشش روغن بايد انجام شود دهنده قطعه جهت   ارتباطات الكتريكي جعبه كابل قبل از نصب جهت -

 .هاي هواگيري خارج شود هواي محبوس زير فالنچ توسط پيچ ترانسفورماتورپس از پركردن روغن  -

اي عملكرد خوب كنتاكت  هاي دوره اشد، فقط كنترلب برداري رلة فشار شكن نياز به عمليات نگهداري خاص نمي در طول بهره -

 .بطور منظم انجام گيرد و جمع شدن گاز بازبيني شود

 .جهت اطالعات بيشتر به راهنماي سازنده مراجعه گردد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 هشتم فصل

 74 صفحه

 

      03/30/1033 تاريخ صدور

 

 (Pointer Type Thermometrs)اي  دهنده عقربه هاي نشان دماسنج 0.0.23

هاي آالرم و قطع مدار اصلي  ها و همچنين صدور فرمان پيچ هت نشان دادن دماي روغن و سيمهاي قدرت، ج ترانسفورماتورها در  دماسنج

كاري  ها و سيستم خنك ها، پمپ اندازي و يا قطع فن ها ناشي از شرايط بحراني حرارتي و همچنين فرمان راهترانسفورماتور

گير به صورت عمودي نصب  هاي ضربه با پايه ترانسفورماتورلي هاي عرضي يا طو د و معموالً در ديوارهنرو ها بكار مي ترانسفورماتور

( Thermometer Well)واقع در غالف ترمومتر  دما( Sensor)به حسگر ( Cappilar Tube)هاي مويي دوجداره   د و توسط لولهنشو مي

 .شود گيرد، متصل مي قرار مي ترانسفورماتوردرپوش روي كه  DIN 42554مطابق 

 

 

 (Oil – Thermometers)روغن هاي  دماسنج  0.0.23.1

  و مجهز به عقربه( C°140-0)كند  گيري مي اندازه ترانسفورماتوررا در زير درپوش  ترانسفورماتورروغن دماي متوسط  ،اين دماسنج

ها و  فناندازي  هاي راه ، ميكروسوئيچ(Trip)و قطع  (Alarm)هاي اخطار  هاي مستقل قابل تنظيم جهت فرمان ميكروسوئيچ ،دهنده نشان

پديد نشانگر حداكثر دماي   باشد و همچنين داراي عقربه ها و غيره مي هاي حرارتي، پمپ كننده مرتبط مانند مبدل ساير تجهيزات خنك

 .باشد ميMax.meter  آمده
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 (Winding Thermometer) پيچ  دماسنج سيم 0.0.23.2

پيچ و همچنين متوسط دماي  سيم CTثانويه طريق چ مورد نظر از پي گيري دو مؤلفه؛ جريان غيرمستقيم سيم اين نوع دماسنج با اندازه

باشد و  مي( 160ºC-0)دهد و محدودة آن  پيچ را نسبت به محيط نشان مي افزايش نسبي دماي سيم ترانسفورماتورروغن در زير درپوش 

 :ها در دو نوع سيستم

 :Tracyنوع  .1

استفاده  ZT-F2از انتقال دهنده حرارتي ( PT100هاي گرمائي  مقاومتدر صورت استفاده از )پاكت گرمائي با ارتباط براي كه  

 .شود مي
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 (:Combined)نوع تركيبي  .2

 .باشد ساير تجهيزات آن مشابه دماسنج روغن مي. باشد به انتقال دهنده حرارتي مجزا نياز نمي
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 :ها به موارد زير دقت فرمائيد در نصب دماسنج 0.0.23.0

لذا . هستند لذا تمام قطعات آنها در مقابل سقوط و ضربه و لرزش بايد حفاظت شوند يري حساسگي ها تجهيزات اندازه دماسنج .8

 .گير بايد مطابق دستورالعمل سازنده نصب گردد هاي ضربه پايه

همچنين حداقل شعاع خمشي . سيستم آسيب خواهد ديد ،صورت عدم رعايتباشند در  هاي مويي قابل كوتاه كردن نمي لوله .2

80mm ها مطابق دستورالعمل سازنده رعايت نماييد ي كالف كردن لولهرا برا. 

 .باشد گيري براي سالمتي مضر مي مايع بكار رفته در سيستم اندازه .8

توسط پرسنل مجرّب و آموزش ديده  Wiring Diagramهاي مدار  ها بايد مطابق نقشه كشي و اتصاالت الكتريكي دماسنج كابل .4

 .انجام گيرد

هاي ساعت تا حد امكان  ها بايد رينگ محكم كننده جدا شود و رينگ را در جهت خالف عقربه مينالبراي دسترسي به تر .5

 .بچرخانيد و سپس آنرا بيرون بياوريد

در جاي درست خود در سمت راست ( Maximum Pointer)حداكثر نما   ها، مطمئن شويد كه عقربه هنگام بستن دماسنج .8

 .هاي ساعت تا حد امكان بچرخانيد در جهت عقربه سپس رينگ را. اصلي قرار گيرد  عقربه

 .دهنده ممكن است خم و يا بريده شود هاي رنگي نلغزانيد، نقاط نشان ها را روي نشان دهنده ميكروسوئيچ .7

گيري آسيب  هاي ساعت چرخانده شود در غير اينصورت به سيستم اندازه دهنده نبايد در جهت خالف عقربه عقربه نشان .8

 .رسد مي

تضمين  ،در صورت عدم رعايتشود و نياز به كاليبراسيون مجدد ندارد  ها در كارخانه سازنده انجام مي راسيون دماسنجكاليب .9

 .برد سازنده را از بين مي

 Messkoپيچ از نوع  دستورالعمل محاسبه و تنظيم مقاومت ترمومتر سيم 0.0.23.4

ي درپوش ترانسفورماتور قرار دارد محاسبه و تنظيم آن به رو( به شكل مكعب) ZT-F2پيچ كه در داخل سنسور  مقاومت ترمومتر سيم

 :شود صورت زير انجام مي

از فرمول ( R)براي محاسبه مقاومت ترمومتر 
h

h

II

I
R






4.4
 :شود كه در آن محاسبه مي 

 (mA ) جريان خروجيCT  حرارتي =I 

(mA ) جريان حرارتي =hI 
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گردد و با توجه به  پيچ از پالك مشخصات ترانسفورماتور مشخص مي ، مقدار ماكزيمم جريان سيمIن براي به دست آورد .8

حرارتي  CTبه عنوان مثال اگر نسبت تبديل . آوريد را به دست مي Iحرارتي سيم پيچ مذكور جريان  CTنسبت تبديل 

 :شود صورت زير محاسبه مي به Iباشد، مقدار جريان  369.2Aپيچ  باشد و جريان ماكزيمم سيم( 370/2)

AI 996.12
370

2.369


 

از ( K)و مقدار گراديان حرارتي (  8جدول )شود  استفاده مي( K)از گراديان حرارتي ( hI) براي به دست آوردن جريان حرارتي .2

 :آيد رابطه زير به دست مي

K=1.3 × T.spr 

 :كه در آن

 K= گراديان حرارتي 

 1.3= ثابت ضريب 

 T.spr =جهش حرارتي سيم پيچ نسبت به روغن 

پيچ نسبت به روغن بايستي توسط سازندة ترانسفورماتور اعالم گردد، كه اين مقدار از آزمايش حرارتي يا  جهش حرارتي سيم :توجه

 .آيد مقادير محاسباتي به دست مي

In mA/mV K 

740 10 

800 12 

860 14 

920 16 

980 18 

1040 20 

1090 22 

1140 24 

1190 26 

1240 28 

1280 30 

1320 32 

1360 34 

1400 36 

1440 38 

 جريان حرارتي –1جدول 

و متناسب با  1kنباشد، نزديكترين عدد گراديان حرارتي را انتخاب كرده  8در جدول   kدر صورتي كه مقدار گراديان حرارتي  .8

 :باشد به صورت زير مي hIدر اين صورت جريان حرارتي . شود انتخاب مي 1hIآن جريان حرارتي 

1

5.0

1

)( hh I
k

k
I 
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موجود در روي گيبر، تنظيم هاي  را از فرمول باال محاسبه كرده و با توجه به مقدار آن، از طريق مقاومت Rمقدار مقاومت  .4

 .نمائيد

شود، برداشتن اتصال كوتاه به معني مقاومت مشخص و گذاشتن آن به معني مقاومت صــفر  ديده مي 8همانطور كه در شكل  :توجه

 .باشد مي

 

 1شكل 

 .را ببنديد ZT-F2پس از تنظيم مقاومت، درپوش  .5

KsprTاگر در يك ترانسفورماتور : مثال 12.   و جريان نامي سمتLV  آنAIn 2.369  و نسبت تبديلCT=370/2 

 :باشد، در اين صورت

K=1.3 × T.spr = 1.3 × 12 ≈16°K 

 : ZTF-2، سنسور 8بر اساس جدول مندرج در جدول 

K=16°K → hI براي = 920 mA 

mAI 19962
370

2.369
 

→ 



 33.033.01276.3

9201996

9204.4
R 

 .گزينيم ها را برمي ه از محاسبه، نزديكترين مقاومتبا توجه به مقدار مقاومت به دست آمد

بايست با مراجعه به كاتالوگ سازنده و روش ارائه شده، تنظيم ترمومتر را  نباشد، مي Messkoدر صورتيكه نوع سازنده ترمومتر : توجه

 .انجام داد
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 دهنده پيوسته گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتور  سيستم نشان 0.0.21

باشد  گيري گازهاي كليدي محلول در روغن و تعيين نرخ افزايش رشد آنها مي دستگاهي جهت آشكارسازي و اندازه ،O.L.G.Mدستگاه 

بردار را نسبت به لزوم  اپراتور بهره( آالرم كم اهميت و آالرم داراي اهميت باال)و بر همين اساس با تعيين سطوح حفاظتي مختلف 

 .سازد فورماتور آگاه ميبرداري از ترانس سرويس و يا ادامة بهره

هاي  نمايد، جهت اطالعات بيشتر به كاتالوگ با توجه به اينكه شركت ايران ترانسفو از چند تامين كننده مختلف اين دستگاه را تهيه مي

 .مربوطه مراجعه فرماييد

 
 

 مورد استفاده در شركت ايران ترانسفو O.L.G.Mهاي  دو نمونه از دستگاه
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 روغن زني: 3فصل 

هاي ذيل تحويل و  در كارخانجات ايران ترانسفو اصوالً در وضعيت( با توجه به سطح ولتاژ، توان و وزن آنها)هاي قدرت  ترانسفورماتور

 .هاي مربوطه در نظر گرفته شده و اجرا گردد زني خاص هر كدام بايد مطابق دستورالعمل گردند، لذا مراحل عمليات روغن حمل مي

زير درپوش و پر كردن فضاي باقيمانده با بالشتك گاز نيتروژن يا هواي خشك  mm 200-50دنه اصلي با تزريق روغن حدود ب .9

 mbar 200 ≥با فشار مثبت 

 به داخل مخزن mbar 200 ≥بدنه اصلي با تخليه روغن از مخزن و با تزريق گاز نيتروژن با فشار مثبت  .2

 ها كنترل روغن بشكه 3.1

بندي و پلمپ شده و به مقدار كافي از كارخانجات ايران ترانسفو يا مستقيماً از  هاي استاندارد، آب در بشكه ترانسفورماتور روغن مورد نياز

 :گردد، قبل از استفاده موارد زير را كنترل و دقت نمائيد حمل مي ترانسفورماتوركارخانه سازنده روغن به انبار مشتري يا سايت 

 .باشد بندي بستهت ها مطابق ليس تعداد بشكه .9

 .ها حداالمكان سالم و بدون سوراخ و لهيدگي باشد بدنه بشكه .2

 .هاي روغن دستكاري نشده و درب آنها سالم و بدون نشتي باشد پلمپ بشكه .3

 .هاي روغن از يك تيپ و يك سازنده باشد بشكه .9

 .باشد ≥ kV 70ها  ولتاژ شكست روغن بشكه .5

 .اند به هيچ وجه نبايد استفاده شود وا و آلودگي محيط قرار گرفتههاي روغن آسيب ديده كه در معرض ه بشكه .6

 .ها به هيچ وجه نبايد استفاده شود روغن باقيمانده رسوب كرده يا لجن احتمالي انتهاي بشكه .7
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 نكاتي در مورد نمونة روغن 3.2

شود بايد دقت  گرفته مي ترانسفورماتوراز  زماني كه نمونه روغن. باشد دادن كيفيت روغن مي  يك نمونه روغن كمك بزرگي در نشان

دهد اطمينان حاصل نمود لذا موارد زير بايد به دقت مشخص  را نشان مي ترانسفورماتورزيادي كرد تا از نتايج آزمايشي كه وضعيت 

 :گردد

   :نام مشتري    :شمارة نمونه روغن    :سازنده

 :نوع روغن    :محل نصب   :برداري تاريخ نمونه

 (:برداري زمان نمونه)درجه حرارت روغن   :ساختسال 

 (:برداري زمان نمونه)ترانسفورماتوربار    :ترانسفورماتورنوع 

 :تعداد عملكرد كليد تنظيم ولتاژ  :ترانسفورماتورتوان نامي 

 :شماره شناسائي   :باري نسبت تبديل بي   :شماره سري

 

 :گيري محل نمونه

 □  گيري از دريچه تخليه نمونه    □ يبردار گيري از شير نمونه نمونه

 □پائين    □وسط    □باال      :مخزن

 □ (برج مقره)پاكت بوشينگ   □ منبع انبساط  □ كليد تنظيم ولتاژ

 

 :برداري دليل نمونه

 تن    مقداربه   □ :پركردن با روغن تازه

 تن    مقداربه   □  :اضافه كردن روغن

 :اشكال دروجود 

 :تصفيه روغن

 :ديد معموليباز

 امضاء    :تاريخ    :بردار نام نمونه

 نام شركت يا قسمت مربوط    :تلفن    نام مسئول نگهداري

 :توضيحات ويژه   :شماره سري   :نام آزمايشگاه ارجاع شونده

 :تاريخ آناليز نمونه   :نوع ظرف نمونه    :تاريخ دريافت نمونه
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 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 نهم فصل

 4 صفحه
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 آزمايشات روغن

 پيشنهاد بازرسي عادي
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   ■    ■ □ رنگ 

      ■ ■ □ خلوص

       ■ □ عدد خنثي

       ■ □ درجه صابوني

       ■ □ ºC91ضريب تلفات در 

      ■  □ شكست ولتاژ

      ■  □ رطوبت

 PCB<50 ppmبندي روغن كه تنها مورد نياز است كه  عدد دسته

 .باشد
□    ■ ■ ■  

 ■  ■ ■    □ ppm PCB 20آزمايش مقدماتي *

   ■ ■    □ ppm PCB 50آزمايش مقدماتي *

        □ بدون آزمايش سريع PCBمحتواي 

        □ ppm>50تست سريع  هنگام PCBمحتواي 

   ■ ■    □ محتواي هالوژن يا كربن

   ■  ■   □ محتواي كلي گاز

   ■  ■   □ آزمايش گاز

 

لنگ و بدون حباب هوا گرفته شده يگيري محتواي گاز و كارايي تجزيه گازها تنها وقتي ممكن است كه نمونه روغن از طريق ش اندازه

 .باشد

 .سازنده روغن IEC مطابق با استاندارد PCBآزمايشات * 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 نهم فصل

 5 صفحه
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 گيري روغن نمونه 3.0

گيري كنيد و براي ديگر  توجه نمائيد براي آزمايش سنجش ميزان گازهاي محلول در روغن از قسمت باالئي مخزن نمونه -

 .گيري نمائيد نمونه ترانسفورماتورهاي الزم از قسمت پائين مخزن  آزمايش

اي با  گيري روغن شيشه ليتري ويژه استاندارد نمونه   هاي تميز يك هاي پالستيكي و يا بطري هاي آلومنيومي با درب از بطري -

 .بندي استفاده نمائيد درب آب

شود، هميشه بايد به روش سرريز تهيه شوند و به سرعت و بدون وقفه  هاي روغن كه جهت تست گاز گرفته مي گيري نمونه -

 .انجام گيرد تا از تماس هوا با روغن تا حد ممكن بكاهد

 برداري روغن از شير نمونه گيري نمونه  3.0.1

 

 

از طريق لولة خروجي پر كنيد،  Liter 3-2گيري را باز كرده و ظرف بيروني را به حجم  با تكميل اتصاالت مطابق شكل فوق شيرنمونه

ي را از پائين به باال به لنگ را طوري وارد بطري نمائيد كه انتهاي آن فاصلة كمي تا كف بطري داشته باشد، شير را باز كرده و بطريش

آرامي پر كنيد، در ابتدا آرام و سپس به سرعت تا آنكه دو يا سه بار محتويات بطري به ظرف بيرون سرازير شود، در انتها شير را كمي 

رب بطري لنگ بيرون بيايد و سريعاً ديببنديد در حالتي كه روغن هنوز جريان داشته باشد، بطري را به سمت پائين حركت دهيد تا ش

 .را ببنديد

 

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 نهم فصل

 6 صفحه
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 برداري روغن از شير تخليه و خروجي نمونه 3.0.2

 

 .باشد گيري آزمايش گازهاي محلول در روغن مناسب نمي اين روش براي نمونه -

با استفاده از يك آچار تخت درپوش داخلي را به دقت باز كنيد تا ( شكل فوق)ظرف بيروني را زير خروجي روغن قرار دهيد  -

بطري را توسط مقداري روغن بشوئيد و درپوش را توسط دست در جهت معكوس . خروجي بيرون بريزد روغن از طريق محل

در بطري را ببنديد و روي آن برچسب . بطري را مجدداً با باز كردن درپوش پر كنيد. بچرخانيد تا جريان روغن قطع شود

 .بزنيد

 لنگيبرداري روغن از شير تخليه به كمك ش نمونه 3.0.0

 

 .اقدام نمائيد( الف)فوق و مشابه بخش  مطابق تصوير



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 نهم فصل

 7 صفحه
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 دستگاه تصفيه روغن 3.4

-5000ترجيحاً ) ≥Liter/h 3000دستگاه تصفيه روغن مورد استفاده بايد مطابق استاندارد، از سازنده معتبر، سالم، به ظرفيت كافي 

6000 Liter/h) الم داشته باشد و به تاييد ناظر فني هاي ارتباطي و اتصاالت س لنگيمطمئن، ش يهاي ايمني و كنترل سيستم و داراي

 .مسئول نصب برسد

دستگاه تصفيه روغن قبل از استفاده بايد توسط روغن گرم شستشو داده شده و تخليه شود و كامالً خشك گردد و عاري از هرگونه 

 .آلودگي و گرد و غبار و رطوبت باشد

 :هاي عمومي دستگاه تصفيه روغن ويژگي 3.4.1

 ppm 60-50   رطوبت از   شروع   

 % 10   تراكم گاز   

 در يك مرحله عبور روغن در فلوي نامي

 ppm 10    رطوبت باقيمانده كمتر از   

 % 0.04     گاز باقيمانده   

 60kV <     استقامت عايقي   

 :باشد و شامل تجهيزات زير مي

 تزريق روغن، حرارت و تصفيه .9

 گاز زدائي، خشك كردن و جذب روغن تصفيه شده .2

 نسور دماي پائين روغن و بخار آب و پمپاژ باالي مكانيكي روغنكندا .3

 (Sealed Circulation)يره با سيستم بسته گردش تصفيه روغن در مخزن ذخ .9

 الت فالنچي و پمپ خالءبا اتصا mbar 1در فشار خالء  ترانسفورماتورنگهداري  .5

 ه روغنفيتوسط روغن داغ دستگاه تص ترانسفورماتورگرم و خشك كردن اكتيوپارت  .6

 .داشته باشد mbar 1در فشار   m3/h 150- 100پمپ خالء به ظرفيتيك دستگاه بايد حداقل  .7

 

 و نحوة اتصال و ارتباط آن ترانسفورماتورشماتيك تجهيزات تصفيه روغن 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 نهم فصل

 8 صفحه
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 مخزن موقت ذخيره روغن تصفيه شده 3.4.2

بيني گردد  تصفيه شده الزم است پيش جهت ذخيره روغن liter 20000-5000مخازن موقّت ذخيره روغن حداقل به ظرفيت  -

و  2barو فشار مثبت  mbar 0.5اتصاالت كامل و تحمل فشار خال در حدود  ،و مجهّز به شيرآالت ورودي و خروجي

 .هاي تخليه تحتاني باشد دهنده سطح روغن و دريچه نشان

تشو گردد و عاري از هرگونه آلودگي و رطوبت مخزن ذخيره بايد كامالً تميز شود و با روغن شس ،قبل از اقدام به تزريق روغن -

 .باشد

تواند در يك  مي ترانسفورماتورزني از مخزن ذخيره به مخزن اصلي  مخزن ذخيره، روغن ظرفيتو  ترانسفورماتوربا توجه به حجم روغن 

و اقتصادي بودن توصيه  يا چند مرحله انجام شود ولي به جهت دقّت و اطمينان و حساسيت انجام مراحل خالء و گرم كردن روغن

 .گردد با انتخاب مخزن ذخيره با ظرفيت باالتر در يك مرحله و با حداقل تعداد مراحل انجام گيرد مي

 

 و نحوة اتصال و ارتباط آن ترانسفورماتورشماتيك تجهيزات تصفيه روغن 
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 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 نهم فصل

 3 صفحه
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 ترانسفورماتور روغن نمودن خشك و زدايي گاز 3.5

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 نهم فصل

 13 صفحه
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 (تحت خالء)نيمه پر با روغن  ترانسفورماتورپر كردن  3.6

 

 .نمود شروع ابتدا از بايد را خالء اعمال احتساب زمان غيراينصورت نشود،در قطع كوتاهي مدت براي حتي و شده حفظ بايد خالء اعمال*

 .نمائيد دقت سازنده دستورالعمل مطابق ها بوشينگ خالء زمان تحمل به مدت: !توجه



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 نهم فصل

 11 صفحه
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 (تحت خالء)وغن خالي با ر ترانسفورماتورپر كردن  3.7

 .حمل شده باشد( نيتروژن يا هوا)بدون روغن و با گاز خشك  ترانسفورماتورچنانچه 

 

 

 

 .هاي خازني مطابق دستورالعمل سازنده دقت نمائيد به مدت زمان تحمل خالء بوشينگ! توجه

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 نهم فصل

 12 صفحه
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 هاي قدرت ترانسفورماتورها، اتصاالت قطع كننده  دهنده، لوله چيدمان عمومي موقعيت تجهيزات نشان 3.8

 

 

 

 .باشد مي DIN42513بر اساس استاندارد  ترانسفورماتوركدهاي شناسائي تجهيزات ! توجه

 

كدهاي شناسائي 
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در حين 

 برداري بهره
● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● موقع حمل و نقل

در زمان پركردن 

روغن تحت خالء 

پس از مونتاژ 

 نهائي

○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 
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 سهامي عام
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 نهم فصل

 10 صفحه
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كدهاي شناسائي 
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 ● ● ● ● ○ ○ ○ برداري در حين بهره
C

O

OLT

 

T C

O 

T C

O 

 ● ● ● ● ● ● ● موقع حمل و نقل
C

O

OLT

 

T C

O 

T C

O 

در زمان پركردن 

 روغن تحت خالء

 ز مونتاژ نهائيپس ا

○ ○ ○ ● ● ● ● 
C OLT

O 

T C

O 

T C

O 

        C OLT

O 

T C

O 

 

 

T : ترانسفورماتورمخزن 

C :منبع انبساط 

O :لوله سرريز 

OLT :م ولتاژ زير باركليد تنظي 

 موقعيت بسته: ●

 موقعيت باز: ○

 سمت فشار ضعيف: ( )



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع نماي ترانسفورماتورهاي قدرتكتابچه راه

 يازدهم فصل

 1 صفحه
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 فهرست مطالب

 Maintenance ............................................................................................................. 2 قدرت ترانسفورماتورهاي نگهداري و مراقبت: يازدهم فصل

 3 ...................................................................................................... قدرت هاي ترانسفورماتور نگهداري و بازديد بندي زمان 1111

 5 ................................................................................................................................................... نگهداري عمليات ليست چك 1112
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 و فوق توزيع نماي ترانسفورماتورهاي قدرتكتابچه راه

 يازدهم فصل

 2 صفحه
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 Maintenanceهاي قدرت ترانسفورماتورمراقبت و نگهداري  :فصل يازدهم

زماني منظم نگهداري آنها به   اصول فني و برنامه به كند كه ر شبكه ايجاب ميهاي قدرت د ترانسفورماتوراهميت كار پيوسته و مطمئن 

ترانسفو و كاتالوگ  هاي شركت ايران مراقبت و نگهداري توسط افراد ماهر و آموزش ديده انجام شده و دستورالعمل. دقت توجه شود

ترانسفو و  ز خدمات متخصصين خدمات پس از فروش ايرانتجهيزات به دقت مطالعه و مورد استفاده قرار گيرد، استفاده ا هاي سازنده

 .گردد هاي مختلف آموزشي ويژه مشتريان توصيه مي مشاركت در دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع نماي ترانسفورماتورهاي قدرتكتابچه راه

 يازدهم فصل

 0 صفحه
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 هاي قدرت ترانسفورماتوربندي بازديد و نگهداري  زمان 1111

 شرح كار شماره

مدت 

 انجام

 (ساعت)

 دوره زماني بازديد

 غيرمت ساليانه ماهيانه هفتگي

      (بدون محفظه جدا كننده/ ا ب)منبع انبساط مخزن و - 1

    1 <1 بازرسي دماي روغن 1-1

 1   1 <1 رطوبت گيربازرسي  2-1
    1 <1 بازرسي سطوح روغن 3-1

     <1 اي و جوش خورده از جهت نشت روغن بازرسي اتصاالت پيچ و مهره 4-1

     8 رسي رنگ نهايي و تميز نمودن سطوحباز 5-1

     3 (زمين حفاظتي)بازرسي سيستم هاي زمين  6-1

7-1 
 (جهت آناليز روغن)گيري روغن  نمونه
 .بايد تعويض شود رطوبت گيرساعت، چنانچه مادة  12

1>     

      (On load)كليد تنظيم ولتاژهاي زيربار  2

     <1 خواندن تعداد عملكردهاي شمارندة موتور الكتريكي 1-2

2-2 
جهت تميز كردن كنتاكتهاي  (taps)ها  عبور و در مدار قرار دادن پله

 ها تنظيم كننده پله
1>     

     <1 بازرسي برقگير 3-2

     <1 اي بازرسي بازوهاي بيروني و نشتي روغن اتصاالت پيچ و مهره 4-2

 5    2 (Motor – drive)نيزم محرك كليد تنظيم ولتاژ بازرسي مكا 5-2
     11 بار عمل كليد زني.................يا پس از 2 بازرسي كليد تنظيم ولتاژ 6-2

      (Off circuit)ها با قطع ولتاژ  كليد تنظيم ولتاژ 0

  1   <1 تنظيم ولتاژ كنتاكتهاي نمودن تميز جهت سرها تمامي دار قراردادنعبور و درم 1-3

  1   <1 هاي الكتريكي بازرسي چفت و بست 2-3

  1   <1 بازرسي موتور الكتريكي 3-3

      سيستم خنك كننده 4

    1 <1 بازرسي دماي روغن 1-4

   1  <1 اي اي و تيغه بازرسي شيرهاي پروانه 2-4

   1  <1 اي و جوش خورده از نظر نشتي روغن رسي اتصاالت پيچ و مهرهباز 3-4

   1  <1 بازرسي پمپ روغن 4-4

   1  <1 بازرسي كاسة روغن 5-4

   6  2 (ها فن)ها  بازرسي بادبزن 6-4

   6  <1 هاي جريان روغن بازرسي نشاندهنده 7-4

   6  <1 هاي جريان هوا بازرسي نشاندهنده  8-4

   6  <1 هاي جريان آب زرسي نشاندهندهبا 9-4

 3 1   4 (فن 16زمان متوسط براي تقريبا )ها  تميز نمودن فن 11-4
 3 1   8 (آب/يا روغن هوا/كنندةروغن خنك سيستمعدد2)ها كننده خنك تميزنمودن 11-4



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع نماي ترانسفورماتورهاي قدرتكتابچه راه

 يازدهم فصل

 4 صفحه
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 شرح كار شماره

مدت 

 انجام

 (ساعت)

 دوره زماني بازديد

 غيرمت ساليانه ماهيانه هفتگي

 در صورت نياز3

   6  <1 هاي تخليه و هواگيري رادياتورها آچاركشي پيچ 12-4

      كنترل تابلو فرمان 5

  1   <1 داخلي( حامل جريان الكتريكي)آچاركشي كامل اتصاالت  1-5

  1   <1 بازرسي گرمايش و روشنايي تابلو فرمان 2-5

  1   <1 بازرسي تابلو از نظر نشتي آب 3-5

4-5 
 تعويض كنتاكتهاي كليدهاي قطع كننده مدار موتور و ساير كنتاكتورها

 در صورت بروز آسيب 4
4    4 

      بوشينگ ها  6

   1 1 <1 بازرسي فشار روغن در بوشينگ ها  1-6

   1  <1 بازرسي سطح روغن در بوشينگ ها  2-6

     <1 بازرسي نشتي روغن 3-6

   6  8 تميز نمودن بوشينگ 4-6

  2   <1 بازرسي برقگيرهاي حفاظتي شاخكي 5-6

  5   2 (جهت آناليز روغن)نمونه گيري روغن  6-6

      جعبه كابل 7

   1  <1 بازرسي سطح روغن  1-7

   1  <1 بازرسي نشت روغن 2-7

      هاي جريانترانسفورماتور 8

  1   <1 بازرسي اتصاالت ترمينالها 1-8

  1   <1 بازرسي زمين شدن ترمينالها 2-8

      ها و تجهيزات حفاظتي دهنده نشان 0

   6  <1 بازرسي رلة بوخهلتس 1-9

   6  <1 بازرسي رلة كليد تنظيم ولتاژ و برقگير 2-9

  1  1 <1 بازرسي دماسنج دورنما 3-9

  1   <1 ي دماها دهنده بازرسي نشان 4-9

  1   <1 بازرسي دماسنج مقاومتي 5-9

  1   <1 بازرسي نمايشگرهاي سطح روغن 6-9

  1   <1 هاي سطح روغن بازرسي نشاندهنده 7-9

  1   <1 هاي جريان روغن دهنده بازرسي نشان 8-9

  1   <1 هاي جريان هوا دهنده بازرسي نشان 9-9

  1   <1 آب هاي جريان دهنده بازرسي نشان 11-9

  1   <1 ترانسفورماتوربازرسي شيرفشارشكن روي مخزن  11-9

 5    1~ بازرسي گاز داخل رلة بوخهلتس توسط آناليز كنندة گاز 12-9



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع نماي ترانسفورماتورهاي قدرتكتابچه راه

 يازدهم فصل

 5 صفحه

 

      03/38/1003 تاريخ صدور

 

 شرح كار شماره

مدت 

 انجام

 (ساعت)

 دوره زماني بازديد

 غيرمت ساليانه ماهيانه هفتگي

13-9 
 تعويض مايع تست در آناليز كننده گاز

 .ه باشداگر مقدار زيادي گاز جمع شد 5
~1   5  

 چك ليست عمليات نگهداري 1112
...................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................نسبت تبديل..................................................تعداد فاز.........................................................ترانسفورماتورتوان 

 .................................................................... محل نصب..............................................نام مشتري................................................... ..............شماره سريال

 زمين ترانسفورماتور □ راكتور □ يكسوساز ترانسفورماتور □ كوره ترانسفورماتور □ ژنراتور ترانسفورماتور □  :نوع

 شرح كار رديف

هاي  دوره

بازرسي 

توصيه       

 شده

مدت زمان 

انجام كار 

 (ساعت)

 

 ترانسفو كامل ميشود توسط شركت ايران

 توسط دارنده كامل ميشود

 توسط شركتهاي پيمانكاري كامل ميشود

 بل اجراغير قا

 مالحظات □ □ □ □   ها و تميزي سيستم بازرسي نشتي 1-1

11-1 
ها،  ها، درپوش ترانسفورماتورمخازن 

 ها لوله
Y <1 □ □ □ □  

  □ □ □ □ Y 1 كننده با لوله سيستم خنك 12-1

  □ □ □ □ Y 1 شيرهاي كشوئي و اتصاالت 13-1

  □ □ □ □ Y <1 ها بوشينگ 14-1

  □ □ □ □ Y 1 كامل 15-1

كليد تنظيم ولتاژ زير بار  16-1
(O.L.T.C) 

Y <1 □ □ □ □  

  □ □ □ □ Y 1 (خارجي)با لوله  منبع انبساط 17-1

  □ □ □ □ V V (داخلي) منبع انبساط 18-1

  □ □ □ □ 6M <1 نشاندهنده سطح روغن 19-1

  □ □ □ □ Y <1 جريان ترانسفورماتورجعبه  11-1

  □ □ □ □ Y 1-8 هدهند هاي نشان سيستم 11-1

  □ □ □ □   آزمايشهاي عملكردي 2

  □ □ □ □ M <1 رطوبت گير 11-2

12-2 
عملكرد و )دهنده هاي نشان سيستم

 (كنتاكتها
  □ □ □ □  

  □ □ □ □ Y <1 رله بوخهلتس 11-12-2

  □ □ □ □ Y <1 هشداردهنده 

  □ □ □ □ Y <1 عملكرد قطع 

12-12-2 
كليد  (diverter switch)حفاظت 

 بار كليد تنظيم ولتاژ
Y <1 □ □ □ □  



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع نماي ترانسفورماتورهاي قدرتكتابچه راه

 يازدهم فصل

 6 صفحه
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 شرح كار رديف

هاي  دوره

بازرسي 

توصيه       

 شده

مدت زمان 

انجام كار 

 (ساعت)

 

 ترانسفو كامل ميشود توسط شركت ايران

 توسط دارنده كامل ميشود

 توسط شركتهاي پيمانكاري كامل ميشود

 بل اجراغير قا

13-12-2 
دهنده سطح روغن مخزن اصلي  نشان

 ترانسفورماتور
Y <1 □ □ □ □  

 
دهنده سطح روغن مخزن كليد  نشان

 تنظيم ولتاژ زير بار
Y <1 □ □ □ □  

 ترانسفو توصيه ايران °- (ساعت=hمتغير، = Vاالنه، س= Yماهانه، = Mهفتگي، = W. ) مورد استفاده را باعالمت ضربدر مشخص كنبد مربعلطفاً □

  □ □ □ □ Y <1 ترمومتر مدرج 14-12-2

  □ □ □ □ Y <1 اي تنظيم ترمومتر ميله 14-12-2

  □ □ □ □ Y <1 ترمومتر مقاومتي 15-12-2

  □ □ □ □ C °..... Y <1دهنده  تنظيم دماي نشان 16-12-2

  □ □ □ □ Y <1 پمپهاي گردش روغن 17-12-2

  □ □ □ □ Y <1 فنها 18-12-2

  □ □ □ □ 6M 2 هاي جريان روغن دهنده نشان 19-12-2

  □ □ □ □ 6M 2 هاي جريان هوا دهنده نشان 11-12-2

  □ □ □ □ 6M 1 هاي جريان آب دهنده نشان 11-12-2

  □ □ □ □ 6M 1 دهنده چشمي سطح روغن نشان 12-12-2

  □ □ □ □ 6M 2 وغنهاي نشتي ر دهنده نشان 13-12-2

  □ □ □ □ Y 2 كنترل فن و پمپ 14-12-2

  □ □ □ □ Y <1 فشار شكن 15-12-2

      

  □ □ □ □   كننده سيستم خنك 13-2

11-13-2 
دماي روغن /دماي روغن ورودي

 خروجي
6M <1 □ □ □ □  

  □ □ □ □ 6M <1 دماي آب خروجي/دماي آب ورودي  12-13-2

      

  □ □ □ □   هاي جريان رماتورترانسفو 14-2

  □ □ □ □ Y <1 هاي جريان ترانسفورماتورترمينالهاي  11-14-2

  □ □ □ □ Y <1 هاي جريان ترانسفورماتوراتصال زمين  12-14-2

  □ □ □ □ Y <1 كليد تنظيم ولتاژ بدون بار 15-2

  □ □ □ □ Y <1 ها عبور و در مدار قراردادن تمام پله 11-15-2

  □ □ □ □ Y <1 هاي الكتريكي چفت و بست 12-15-2

  □ □ □ □ Y <1 مكانيزم محركه الكتريكي 13-15-2

  □ □ □ □ Y <1 بازرسي اتاقهاي كنترل 16-2

  □ □ □ □ Y <1 گرمايش، روشنائي 11-16-2

  □ □ □ □ Y <1 بندي آب 12-16-2



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع نماي ترانسفورماتورهاي قدرتكتابچه راه

 يازدهم فصل

 7 صفحه
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 شرح كار رديف

هاي  دوره

بازرسي 

توصيه       

 شده

مدت زمان 

انجام كار 

 (ساعت)

 

 ترانسفو كامل ميشود توسط شركت ايران

 توسط دارنده كامل ميشود

 توسط شركتهاي پيمانكاري كامل ميشود

 بل اجراغير قا

  □ □ □ □ Y <1 عملكرد كنتاكتور 13-16-2

  □ □ □ □ Y <1 الهابندي كان سيم 14-16-2

  □ □ □ □ Y <1 حفاظت در برابر ضربه 15-16-2

 (ساعت=hمتغير، = vaساالنه، = Yماهانه، = Mهفتگي، = W. ) مورد استفاده را باعالمت ضربدر مشخص كنبد مربعلطفاً  □

 ترانسفو توصيه ايران °

  □ □ □ □ Y <1 متفرقه 0

  □ □ □ □ Y <1 (كامل بودن)لوازم جانبي 11-3

  □ □ □ □ Y 2 پوشش ضد سايش 12-3

13-3 
گيرهاي شاخكي، تنظيم براساس  برق

 هاي طراحي نقشه
Y 1 □ □ □ □  

  □ □ □ □ Y <1 جذب صدا 14-3

  □ □ □ □ Y 3 اتصاالت زمين 15-3

16-3 
 (مايعات تست)آناليز كننده گاز 

 (با توجه به تاريخ، مصرف كنيد: توجه)
Y <1 □ □ □ □  

4 

: ي تنظيم ولتاژ در زير بارها كليد

لتاژ زير بار .بازرسي كليد تنظيم و

 برحسب
V 11 □ □ □ □ 

به كتابچه راهنماي سازنده كليد تنظيم ولتاژ مراجعه 

 .نمايند

11-1-4 
تعداد كليد زنيهاي انجام شده يا مدت 

 زمان كاري
V 11 □ □ □ □  

12-11-4 
 diverterتاريخ آخرين بازرسي

switch.........: 
  □ □ □ □  

 وضعيت ظاهري رنگ روغن 12-4
diverter switch 

V 1 □ □ □ □  

13-4 
با طي نمودن تمامي )مكانيزم محرك 

 (ها پله
Y <1 □ □ □ □  

  □ □ □ □ Y <1 كنترل كنتاكتور 11-13-4

  □ □ □ □ Y <1 ترمزهاي مكانيكي و الكتريكي 12-13-4

 inter)وضعيت ارتباط پله به پله  13-13-4

lock) 
Y <1 □ □ □ □  

  □ □ □ □ Y <1 پوشش ضد سايش 14-13-4

5 

زمانهاي الزم؛ مثال، ساالنه يا حداقل 

آناليز . شود سال يكبار انجام مي 5هر 

زير  مخازنهاي روغني كه از  نمونه

 .گرفته ميشود

  □ □ □ □ 
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 ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ □ □ Y <1 ترانسفورماتورمخزن  11-5
      ○ □ □ □ □ Y <1 منبع انبساط 12-5

 ○     ○ □ □ □ □ Y <1 محفظه انتخاب پله تنظيم 13-5



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع نماي ترانسفورماتورهاي قدرتكتابچه راه

 يازدهم فصل

 8 صفحه
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 شرح كار رديف

هاي  دوره

بازرسي 

توصيه       

 شده

مدت زمان 

انجام كار 

 (ساعت)

 

 ترانسفو كامل ميشود توسط شركت ايران

 توسط دارنده كامل ميشود

 توسط شركتهاي پيمانكاري كامل ميشود

 بل اجراغير قا

 ○     ○ □ □ □ □ Y <1 محفظه بوشينگ 14-5
 ○     ○ □ □ □ □ Y <1 جعبه ترمينال 15-5
       □ □ □ □   ي خازنيها بوشينگ 16-5

  □ □ □ □ PCB V <1آناليز  6

 ترانسفو توصيه ايران ○ (ساعت=hمتغير، = Vساالنه، = Yماهانه، = Mهفتگي، = W. ) لطفاً مربع را با عالمت ضربدر مشخص كنيد □

  □ □ □ □   جعبه كابل 7

11-7 
بندي كننده  خشك كردن اجزاء آب

 جعبه كابل
V <1 □ □ □ □  

  □ □ □ □ V <1 بندي كننده اء آبنفوذ رطوبت در اجز 12-7

13-7 
رطوبت جمع شده در درپوشهاي كابل 

 پرشده از هوا
V <1 □ □ □ □  

13 
آزمايشهاي الكتريكي 

 ترانسفورماتور
  □ □ □ □  

  □ □ □ □ V 1-3 پيچ گيري مقاومت عايقي سيم اندازه 1-11

  □ □ □ □ V 1-4 گيري نسبت تبديل اندازه 2-11

  □ □ □ □ V 1-4 باري جريان بي 3-11

  □ □ □ □ V 1-8 پيچ مقاومت سيم 4-11

5-11 
الكتريك در  ضريب تلفات دي

 ترانسفورماتور
2Y V □ □ □ □  

6-11 
الكتريك در  ضريب تلفات دي

 هاي خازني بوشينگ
2Y V □ □ □ □  

  □ □ □ □   ها گيري امپدانس سيم پيچ اندازه 7-11

  □ □ □ □   بيتستهاي الكتريكي لوازمات جان 11

  □ □ □ □ V 1-8 ها بندي مقاومت عايقي سيم 11-11

  □ □ □ □ V 1-8 مقاومت عايقي موتورها 12-11

 (ساعت=hمتغير، = Vساالنه، = Yماهانه، = Mهفتگي، = W. ) لطفاً مربع را با عالمت ضربدر مشخص كنيد □

. 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 دوازدهم فصل

 1 صفحه
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 فهرست مطالب

 

 2 ................................................................................................................................................................................... تعميرات دستورالعمل: دوازدهم فصل

 2 ..............................................................................................................................................................................جزئي تعميرات 1221

 2 ........................................................................................................................................................................... اساسي تعميرات 1222

 2 .......................................................................................................................................................... تعميرات فرآيند تمهيدات 1221

 1 ........................................................................................................................................................................... روغن نشتي رفع 1221

 1 .............................................................................................................................................................. خالء پمپ با نشتي رفع 1221

 1 ...................................................................................................................................................................................... جوشكاري 1221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 دوازدهم فصل

 2 صفحه
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 دستورالعمل تعميرات: فصل دوازدهم

 تعميرات جزئي 1221

  ايران به عهده شركت ( در صورت رعايت كامل شرايط ضمانت)ضمانت تعميرات جزئي مورد نياز در سايت ترانسفورماتور در دوره 

 .باشد ترانسفو مي

 :تعميرات جزئي مورد نياز ترانسفورماتور در سايت پس از زمان سپري شدن دوره گارانتي شامل موارد

 رفع نشتي روغن .1

 ...(ها، تجهيزات تابلوهاي كنترل و  گير، فن سيليكاژل رطوبت)تعويض قطعات يدكي  .2

 اصالح رنگ آميزي .1

 تعويض روغن .1

 ت اساسيراتعمي 1222

 :شامل

 هاي فشار قوي تعويض بوشينگ -

 تنظيم ولتاژ يا تعويض آن تعميرات كليد  -

 رفع اتصال بدنه هسته و اكتيوپارت -

 ها پيچ رفع عيب سيم -

 هاي سوخته پيچ تعويض سيم -

 تعويض قطعات عايقي خاص -

 كننده افزايش تجهيزات خنك -

 (ناكرو)هاي جزئي  رفع تخليه -

 تعويض مخزن -

هاي معتبر و مورد تاييد تعميرات  ترانسفو يا شركت  شود تعميرات اساسي توسط شركت خدمات پس از فروش ايران توصيه مي

 .ترانسفو انجام گيرد  ترانسفورماتورهاي قدرت و با هماهنگي و اطالع شركت ايران

 تمهيدات فرآيند تعميرات 1220

 .محيطي مندرج در فصل دوم بايد مورد توجه قرار گيرد ايط ايمني و بهداشتي و زيستدر زمان تعمير ترانسفورماتور كليه شر .1

 .باشند اكيداً ممنوع است دار مي هائي كه برق انجام تعميرات در پست .2

 .قابليت دسترسي و فضاي مورد نياز جهت تجهيزات كمكي مانند نردبان، داربست و جرثقيل بررسي و فراهم گردد .1



 

 شركت ايران ترانسفو

 سهامي عام
 و فوق توزيع كتابچه راهنماي ترانسفورماتورهاي قدرت

 دوازدهم فصل

 0 صفحه

 

      03/38/1033 تاريخ صدور

 

سلسله مراتب تعميرات الزم را مشخص نموده و . آيد، بررسي شود ه در حين تعميرات ممكن است پيش امكان وقوع حوادث ك .1

 .تجهيزات آنها را ابتدا فراهم نمائيد

آوري و مهار جريان روغن ترانسفورماتور را در مواردي كه ممكن است يكباره مقدار زيادي  امكانات موجود و الزم جهت جمع .1

 .بيرون بريزد بررسي نمائيداز روغن ترانسفورماتور 

 .را آماده نمائيد( اره مانند خاك )كننده روغن  و عوامل جذب( كانال مربوطه)مسير عبور روغن  .1

 هاي مربوطه توجه نمائيد هاي سازندگان تجهيزات مطابق كاتالوگ به توصيه .7

 رفع نشتي روغن 1221

 (با تينر فوري و يا مشابه آن)ابتدا آلودگي و روغن را از محل نشتي پاك كنيد  -

مدت زمان )شود  آغشته نمائيد، پس از مدتي محل نشتي نمايان مي( خاك بتونه)محل تميز شده را توسط مخلوط تينر و مل  -

 (.دماي نشتي بستگي داردو آن به ميزان فرار بودن تينر 

هاي  در ديواره. اطراف منفذ نشتي را با سمبه پرچ كنيد كه منفذ مسدود شود ،ه ديگر و با ضربهتوسط سمباده و يا هر وسيل -

و بايد ( گردد منفذ بطور موقت مسدود مي)كند  مسدود نمودن منفذهاي نشتي كفايت مي 8mmمخزن با ضخامت حداقلي 

 .متعاقباً از چسب يا جوشكاري استفاده نمايئد

 .بپوشانيدخوردگي را با جوشكاري  ترك -

 

 پرچ با سمبه

 رفع نشتي با پمپ خالء 1221

خالء ايجاد نمود و سپس با ( گير مثالً از لوله رطوبت)توان از باالي مخزن  خالء مي  هاي بزرگتر با استفاده از پمپ جهت رفع نشتي

 .(ط نسبت به خالء مقاوم باشددر صورتي كه منبع انبسا. )تعويض واشرهاي مربوطه يا در صورت نياز به جوشكاري، نشتي را رفع نمود
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 جوشكاري 1221

االمكان از اعمال دماي باال به روغن جلوگيري شود  جوشكاري بايد دقيق و در حداقل زمان الزم انجام شود تا حتي -

 (.هاي ايمني جوشكاري را كامالً رعايت نمائيد دستورالعمل)

ا توسط سمباده و يا سنگ دستي در محل جوشكاري سطح رنگ موجود ر. جوشكاري برق بايد ترجيحاً با الكترود صورت گيرد -

هاي بزرگ بايد ابتدا توسط سمبه و پرچ تا حدي برطرف  كردن چربي و گريس در صورت لزوم نشتي برداريد و پس از پاك

 .الكتريكي به داخل مخزن جلوگيري شود شود تا از نفوذ قوس

انتخاب نمائيد، در انتخاب آمپر جوشكاري  ST37اي فوالد بيني شده الكترود مناسب بر با توجه به حداكثر طول درز پيش -

 .براي قوس و دماي مطلوب ضوابط فني جوشكاري را رعايت نمائيد

. استيلين استفاده نمائيد و حرارت زياد ايجاد شده را كنترل نمائيد اي از جوشكاري اكسي براي درزگيري رادياتورهاي كنگره -

 .هاي باال آمده و قطعات كناري انجام شود ه استثناي لبهجوشكاري بايستي در باالي سطح روغن ب

كاري اتصاالت مسي، نقاطي كه بايد لحيم شوند توسط يك تكه پارچه پرزدار تميز نمائيد در صورت لزوم كاغذ عايق  در لحيم -

ناحيه اطراف كاري بدون مشكل صورت گيرد و  اي كه بايد لحيم شود را پاره كنيد تا عمل لحيم موجود در دو طرف نقطه

 (كاري نمائيد سپس مجدداً عايق. )بپوشانيد( يا مشابه آن) Nefalitكاري را با مواد عايقي مانند  محل لحيم

استفاده كنيد و جوشكاري برنج را با يك  L-AG45Sn.DINاز الكترود و ترجيحاً  DIN 8513در استفاده از جوش برنج مطابق استاندارد 

 .تيلين و شعله كم انجام دهيدمشعل جوش استاندارد اكسي اس
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