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 خدا نامبه

  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة اب آشنايي
و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) سمير(ملي 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي يسيونكم اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
المللـي   بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها به عنوان و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين ترعاي با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج. كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

 

                                                
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد

  "ترانسفورماتورهاي نوع خشك: 11قسمت  - رانسفورماتورهاي قدرتت"

  

  يا نمايندگي/سمت و  :رئيس
  مديركل  ارجمند فر، حميد

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان  )شيمي دانشجوي دكتراي(
  

  :دبير
   مكانيكدارد صنايع برق و كارشناس مسئول استان  خدائي فرد، شراره

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان  )فوق ليسانس فيزيك(

  

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء

  رئيس قسمت طراحي توزيع  احمد زاده، بهروز

  شركت توزيع ايران ترانسفو  )ليسانس مهندسي برق(

  

  مدير كارخانه  اشرفي، محمدرضا

  مجتمع كابل البرز ابهر  )كفوق ليسانس فيزي(

  

  رئيس تضمين مرغوبيت  صمدپاك نيا، 

  شركت ايران ترانسفو  )ليسانس مهندسي برق(

  

  ت علميأهي  حسيني، سيد هادي

  دانشگاه زنجان  )دكتراي برق(

  

  محاسب ترانسفورماتور  عليجانيان، زهره

  ايران ترانسفوشركت توزيع   )ليسانس مهندسي برق(

  

  ه هاي پستمدير پروژ  معصومي، داود

  شركت برق منطقه اي زنجان  )ليسانس مهندسي برق(
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  فهرست مندرجات
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 ش گفتاريپ

ـ  كـه  " ترانسفورماتورهاي نوع خشـك : 11قسمت  -ترانسفورماتور هاي قدرت"  داستاندار  آن سينـو  شيپ

چهارصد  در و شده نيتدو و هيته رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسة توسط مربوط يها ونيسيدركم

 ،تاسـ  هگرفتـ  قرار بيتصو مورد 15/11/86 مورخبرق و الكترونيك   استاندارد يمل تةيكم اجالس و نهمين

ـ ا يصـنعت  قاتيتحق و استاندارد مؤسسة مقررات و نيقوان اصالح قانون 3 مادة كي بند استناد به نكيا  ران،ي

 .شوديم منتشر رانيا يمل استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب

 خدمات، و علوم ع،يصنا نةيزم در يجهان و يمل يشرفتهايپ و تحوالت با يهماهنگ و يهمگام حفظ يبرا

 نيا ليتكم و اصالح يبرا كه يشنهاديپ هر و شد خواهد نظر ديتجد لزوم مواقع در رانيا يمل يستانداردهاا

 ن،يبنـابرا  .گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط يفن ونيسيكم در نظر ديتجد هنگام شود، ارائه استانداردها

  .كرد استفاده يمل ياستانداردها دنظريتجد نيآخر از همواره ديبا
 

 :است ريز شرح به قرارگرفته استفاده مورد استاندارد نيا نيتدو يبرا كه يخذĤع و ممنب

IEC 60076, Part 11: 2004, Power transformers- Part 11- Dry type transformers  
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  ترانسفورماتورهاي نوع خشك: 11 قسمت -ترانسفورماتورهاي قدرت

  

  هدف و دامنه كاربرد 1

كه )  ترانسفورماتورهااتوشامل (براي ترانسفورماتورهاي قدرت نوع خشك ملي ايران د استاندارقسمت از اين 

 1/1بـيش از  بـا   1دست كم يك سيم پيچ كيلوولت و 36و خود  مقادير ولتاژ براي تجهيزات تاباالترين داراي 

  .دكاربرد دار ساختاستاندارد براي تمام فناوري هاي اين . به كار مي رود ،هستندكيلوولت 

  :اين استاندارد براي موارد زير كاربرد ندارد

  كه گاز آن هوا نيست؛ ،شده با گاز ترانسفورماتورهاي نوع خشك پر -

 ؛كيلوولت آمپر پنجكمتر از  ناميبا توان ترانسفورماتورهاي تك فاز  -

 كيلوولت آمپر؛ 15كمتر از نامي  با توان  ترانسفورماتورهاي چند فاز -

 ؛) مراجعه كنيد 60186و  60044شماره IECبه استانداردهاي ( قابزار دقيترانسفورماتورهاي  -

 ؛راه اندازترانسفورماتورهاي  -

 ؛ايشگاهيترانسفورماتورهاي آزم -

 ؛تغذيه سيستم هاي حمل و نقل ريلي ترانسفورماتورهاي -

 ؛مورد استفاده در معدنو  آتشمقاوم در برابر ترانسفورماتورهاي  -

 ترانسفورماتورهاي جوشكاري؛ -

 رماتورهاي تنظيم كننده ولتاژ؛ترانسفو -

 .كه با مالحظات ويژه ايمن شده اند كم توان ترانسفورماتورهاي  -

باال يـا ديگـر ترانسـفورماتورها     ياد شدهبراي ترانسفورماتورهاي يا بين المللي ملي هنگامي كه استانداردهاي 

  .ان  به كار بردرا مي توملي ايران وجود نداشته باشد، كل يا بخش هايي از اين استاندارد 

  مراجع الزامي 2

 .اسـت  شـده  داده ارجـاع  آنهـا  به رانيا يمل استاندارد نيا متن در كه است يمقررات يحاو ريز يالزام مدارك

 .شوديم محسوب رانيا يمل استاندارد نيا از يجزئ مقررات آن بين ترتيبد

آن  يبعـد  يدنظرهايـ تجد و ه هـا يحاصـال  باشد، شده داده ارجاع انتشار خيتار ذكر با يمدرك به كه يصورت در

شـده   داده ارجاع آنها به انتشار خيتار ذكر بدون كه يمدارك مورد در .ستين رانيا يمل استاندارد نيا مورد نظر

 . است نظر مورد آنها يبعد يه هاياصالح و دنظريتجد نيآخر همواره است،

  :است يالزام استاندارد نيا يبرا ريز مراجع از استفاده

   كليات -ترانسفورماتورهاي قدرت ، 1367: 2620تاندارد ملي ايران شماره اس  2-1

                                                
1
 Winding 
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  افزايش دما - ترانسفورماتورهاي قدرت ،  1381: 2621استاندارد ملي ايران شماره   2-2

سـطح هـاي عايقبنـدي و     -ترانسـفورماتورهاي قـدرت   ، 1368:2622استاندارد ملي ايـران شـماره      2-3

   آزمونهاي دي الكتريك

اسـتقامت در مقابـل    -5 سـمت ترانسفورماتورهاي قدرت ق، 1381: 2624استاندارد ملي ايران شماره  2-4

   اتصال كوتاه

لكتريكي تحت شـرايط آتـش   آزمون روي كابلهاي ا، 1383: 3081-3-10استاندارد ملي ايران شماره  2-5

آزمون براي انتشار شعله عمودي روي دسته سيمهاي روپوش دار يا كابلهاي تجهيزات با نصب : 10-3قسمت 

  عمودي
2-6 IEC 60050 (all parts), International electrotechnical vocabulary (IEV) 

2-7 IEC 60071 (all parts), Insulation co-ordination 

2-8 IEC 60076-10, Power transformers- Part 10: Determination of sound levels 

2-9 IEC 60085, Thermal evaluation and classification of electrical insulation 

2-10 IEC 60270, High-voltage test techniques- Partial discharge measurements 

2-11 IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

2-12 IEC 60905: 1987, Loading guide for dry-type power transformers 

2-13 IEC 61330, High-voltage/low voltage prefabricated substations 

 و تعاريف اصطالحات 3

  :تعاريف زير به كار مي روددر اين استاندارد، اصطالحات و 

3 -1  

  ترانسفورماتور نوع خشك

  .، غوطه ور نباشدمايع عايقترانسفورماتوري كه مدار مغناطيسي و سيم پيچ هاي آن در 

3 -2  

  1صورمح ترانسفورماتور نوع خشك كامال ً

  .ردش هواي داخلي خنك مي شودگ با ،فشاربدون  محفظهترانسفورماتوري كه داخل 

3 -3  

  2محصور ترانسفورماتور نوع خشك

  .گردش هواي خارجي خنك مي شود با ،تهويهداراي  حفظهداخل مي كه ترانسفورماتور

                                                
1
 Totally enclosed 

2
 Enclosed 
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3 -4  

  1نامحصورترانسفورماتور نوع خشك 

  .طبيعي يا اجباري خنك مي شود بصورت ،با تهويه هواكه محافظ  بدون محفظهترانسفورماتور عرضه شده، 

  ايط كارشر 4

  كليات 4-1

ه اين اسـتاندارد  تا جايي كه ب ،براي ترانسفورماتورهاي نوع خشك 2620شماره ايران استاندارد ملي الزامات 

  . ، كاربرد دارددشونمي داده ارجاع 

  عاديط كار يشرا 2- 4

  كليات 4-2-1

. اعمال مي شود مگر اينكـه طـور ديگـري بيـان شـده باشـد       6-2-4تا  2-2-4شرايط كار بيان شده در بند 

تصـحيح  ، قـرار گيرنـد   بهـره بـرداري  مورد  عادي كاراز شرايط  غيرترانسفورماتورها در  باشدهنگامي كه الزم 

  .مي شود انجام 3-11يا /و 2-11مطابق با مقادير نامي 

  ارتفاع از سطح دريا 4-2-2

  .فراتر نرودمتر  1000ارتفاع از سطح دريا از 

  ي خنك كنندهدماي هوا 4-2-3

  :بيشتر نباشدر زير مقادي از ي خنك كنندههوادماي 

  ؛درجه سلسيوس در هر زمان 40

  ؛ها درجه سلسيوس ميانگين ماهانه گرمترين ماه 30

  ؛ميانگين ساالنه درجه سلسيوس 20

  :كمتر نباشدزير  مقاديراز و 

  ؛فضاي باز ترانسفورماتورهاي  در مورد درجه سلسيوس -25

  ؛همحيط سرپوشيدترانسفورماتورهاي در مورد  درجه سلسيوس  -5

  .تعريف شده است 2620ملي ايران شماره ميانگين هاي ماهانه و ساالنه در استاندارد كه 

  تغذيه شكل موج ولتاژ 4-2-4

  .تقريباً سينوسي مي باشدتغذيه  ولتاژشكل موج 

                                                
1
 Non- encloesd 



 ٤

 قابـل دل مبـ  گـذاري بـا  تاسيساتي كه بارنيست اما ممكن است در  مهم اين الزام توزيع برق،هاي شبكه در  معموالً -يادآوري

درصد هارمونيـك   پنجها نبايد از  مجموع هارمونيكقاعده اينست كه ، رديدر چنين موا. باشد، رعايت آن اجباري باشد مالحظه

. )مراجعه كنيـد  61000-2-4شماره  IECاستاندارد  به( فراتر روداز يك درصد هارمونيك اصلي  هارمونيكهر مقدار نيز و اصلي 

مراجعـه   61378-1شـماره   IECاستاندارد به ( توجه كنيد 1جهش دمابار و  تلفاتبر  ناهميت هارمونيك هاي جريا بههمچنين 

  .)كنيد

   هفاز چندهاي تغذيه ولتاژتقارن  4-2-5

  .سه فاز كه تقريباً متقارن مي باشندولتاژهاي تغذيه براي ترانسفورماتورهاي سه فاز، مجموعه اي از 

  رطوبت 4-2-6

 2هـا  هپيچـ قطرات آب نبايـد روي سـطح خـارجي    . اشددرصد ب 93رطوبت نسبي هواي اطراف بايد كمتر از 

  .وجود داشته باشد

(EMC) سييسازگاري الكترومغناط 4-2-7
3  

قلمداد  ،الكترومغناطيسي اغتشاشات در برابر يتو مصون انتشار لحاظ از يعناصر غيرفعالترانسفورماتورها بايد 

  .شوند

  كار غيرعادي براي شرايطپيش بيني  4-2-8

 مشـمول را  2-4بيـان شـده در بنـد     عاديهر گونه شرايطي كه شرايط كار بايد در درخواست خود خريدار 

  :هايي از چنين شرايطي عبارتند ازنمونه . مشخص نمايد شود، نمي

  ؛3-2-4در بند  شدهيين باال يا پايين خارج از حدود تعمحيط دماي  -

 ؛محدوديت تهويه -

 ؛2-2-4شده در بند يين بيش از حد تعاز سطح دريا ارتفاع  -

 ؛و بخار هاي زيان آورگازها  -

 ؛بخار آب -

 ؛6-2-4در بند  شده ينيتع رطوبت بيش از حد -

 آب؛ چكه -

 ؛نمكي بخار -

 ؛بيش از اندازه و فرساينده غبارگرد و  -

 جريان بار؛در  هارمونيك زياد مقدار -

 ؛تغذيه اعوجاج شكل موج ولتاژ -

 ؛21و  1-12شده در بند يين حدود تعبا مقادير بيشتر از  گذر سريعاضافه ولتاژهاي  -

                                                
1 Temperature rise 
2
  Coils 

3
 Eloctromagnetic compability 



 ٥

 ؛هجومي خازن براي محدود كردن جريان كليدزني و روشمربوطه توان  ضريبتصحيح  -

 در جريان بار؛ DCوجود مولفه  -

 در طراحي الزم باشد؛ اي مالحظات ويژهكه بنحوي شرايط زمين لرزه  وجود -

 ؛تكان و لرزش مكانيكي  بيش از اندازه -

 .مشمول نمي شودرا  5-4ه در بند تعريف شدعادي كه شرايط  شو انبار حمل و نقلشرايط  -

در چنين شرايط غير عادي بايد با توافق بين تأمين كننـده و خريـدار    ويژگي ترانسفورماتور براي كار كردن 

  .باشد

كه براي  ترانسفورماتور هايي و آزمون تعيين مقادير ناميبراي  ،حدود تعريف شدهداخل در  ،تكميلي الزامات

از قبيـل دمـاي بـاالي     طراحي شده اند ،فهرست شده است 2-4بند  كه درعادي كار شرايط غير از  يشرايط

  .داده شده است 3-11و  2-11در بند از سطح دريا كه متر  1000هواي خنك كننده يا ارتفاع باالي 

  شو انبار حمل و نقل شرايط  4-3

مناسب  درجه سلسيوس -25دماي محيط هاي تا و انبارش در  حمل و نقلكليه ترانسفورماتور ها بايد براي 

  .باشند

 .داشته باشدآگاهي تا محل استقرار  حمل و نقلباالي تكان، لرزه و شيب در طول  ميزاناز تأمين كننده بايد 

  اتانشعاب   5

  :انشعاب ترجيحي عبارت است از گستره. رودمي  به كار 2620استاندارد ملي ايران شماره  5بند  الزامات

  ؛)پله 5( يدرصد 5/2هاي  پلهدرصد در  5±

  يا 

  )پله 3(درصد  5±

انجام  بي برقيدر حالت ، بايد بي برق 1كليد تنظيم ولتاژيا  قطعه اتصال دهنده انتخاب انشعاب با استفاده از 

  .شود

  تاتصاال 6

 2620استاندارد ملي ايران شماره  6مطابق با بند  11يا  5به شكل ساعت   Dyn ترانسفورماتور بايد تاتصاال

جريان نـامي   هدايتبايد توانايي نقطه خنثي . طور ديگري مشخص شده باشد توسط خريدارنكه باشد، مگر اي

  .فاز را داشته باشديك 

 در برابر اتصال كوتاه ايستادگيتوانايي  7

براي اثبات  خريدار چنانچه . ا برآورده كنندر 2624 استاندارد ملي ايران شماره ترانسفورماتورها بايد الزامات 

  .تصريح شوداين موضوع بايد در قرارداد  ،الزامات درخواست آزمون نمايد برآورده شدن

                                                
1
  Tap changer 
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 مقادير نامي  8

 كليات 8-1

 9 بـه بنـد  (نمايـد  درج  مشخصاتو آن را روي پالك  تعيين كردهرا  مقادير نامي ترانسفورماتورسازنده بايد 

 ،تحت شرايط بارگـذاري ثابـت   باشد كه ترانسفورماتور بتواند گونه ايبايد به مقادير نامي اين ). مراجعه كنيد

بـا فـرض    ،تحويل دهد، جريان نامي خود را 11مشخص شده در بند  دماي جهش از حدود فراتر رفتنبدون 

 .فركانس نامي باشد ارايدتغذيه منبع و مساوي ولتاژ نامي بوده اعمال شده اينكه ولتاژ اوليه 

 ناميتوان  8-2

وقتـي  . ودشـ  درج مشخصاتروي پالك   هر سيم پيچ بوده و براي عينمترانسفورماتور بايد داراي توان نامي 

ي بـارگير مربوط به  ،توان نامي. كامل كار كندتوان نامي در قرار داده مي شود بايد  ترانسفورماتور در محفظه

و امپدانس اتصال  جهش دماتلفات بار،  ي مربوط بهها و آزمون هاتضمين براي  يمرجع ،مقدار اين. است دائم

  .باشدكوتاه مي 

هنگاميكـه ولتـاژ   . كه براي هر دو سيم پيچ يكسان استدارد يك مقدار توان نامي  ترانسفورماتور دو سيم پيچه فقط -يادآوري

ترانسـفورماتور تـوان نـامي    كند، مي عبور سيم پيچ همان  ترمينال هاي ازجريان نامي  و  شود مي نامي درسيم پيچ اوليه اعمال

  .دريافت مي كندمربوط به هر دو سيم پيچ را 

ايـن اسـتاندارد   بـا   مطـابق  است مگر اينكه ترانسفورماتورهاي نـوع خشـك   دائم كاربراي شرايط  ،توان نامي

  .شده باشد يحاطر 60905شماره  IECد اضافه بار داشته باشد و براي اضافه بار داده شده در نبتوان

 مقدار ترجيحي توان نامي  8-3

كيلو ولت آمپـر   50بايد از ، 2620استاندارد ملي ايران شماره  3-4د ر ترجيحي توان نامي بر اساس بنيدامق

  .شروع شود

 از ولتاژ نامي  باالتردر  بهره برداري 8-4

شـار  تحـت شـرايط اضـافه     ،خرابـي بدون  كار، ترانسفورماتور بايد توانايي Umشده در محدوده مقدار تعيين 

فركـانس نـامي    بـه  ولتاژ نـامي  س از نسبت مشابه به فركاننسبت ولتاژ  در جائيكه، داشته باشدمغناطيسي را 

  . درصد  فراتر نرود 5بيش از 

ثيرات أتلفات آهن تحـت ايـن شـرايط تـ     قابل توجهافزايش .  كار عادي نيستمناسب بودن براي به معني  ،اين الزام -يادآوري

شرايط بهتر است براي موقعيت هـاي   اين. مدت محدودي باشددر بهتر است در اين شرايط  بهره برداريخواهد داشت و  مخربي

  .اختصاص داده شودذاري اضطراري يا اوج قله بارگ تعميربراي مثال ، طول مدت محدودي از زماندر نادر كار  نسبتاً

 خنك كنندگي فنبا  بهره برداري 8-5

 بـا بايد  توان نامي  با و بدون فن ها مقدار ،شود انجام بيشتريخنك كنندگي ، هنگاميكه با استفاده از فن ها

  .مين كننده صورت گيردأو ت خريدارتوافق بين 



 ٧

را مشخص  خنك كنندگي فنبا  توان بيشينه مقدار چنينبدون فن ها و هم توان مقدارايد مشخصات بپالك 

  .نمايد

 داخل محفظهبهره برداري  8-6

اده خواهد شـد،  توسط سازنده ترانسفورماتور آم محفظه اي كه آماده نشده است يا بعداً دربهره برداري براي 

  .اييدممراجعه ن 60905و  61330شماره   IECبه پيوست ت استاندارد 

 مشخصات پالك  9

 نصب شده روي ترانسفورماتورمشخصات پالك  9-1

كه در محل قابل رويـت  شرايط جوي از جنس مواد مقاوم در برابر مشخصات پالك  باهر ترانسفورماتور بايد 

روي پالك بايد بصورت غير قابل  موارد. د نمايانگر  موارد زير باشداين پالك باي. عرضه شود ،نصب شده باشد

  .شوددرج  ) براي مثال با حكاكي اسيدي،تصوير چاپي، سنبه زدن يا فرايند فتوشيميايي( يپاك شدن

  ترانسفورماتور نوع خشك؛) الف

  ؛شماره و سال اين استاندارد) ب

  ؛نام سازنده) پ

  ؛شماره سريال ساخت) ت

  ؛سال ساخت) ث

به سـيم   دو حرف دوم باي فشار قويبايد به سيم پيچ اول حرف . براي هر سيم پيچ ساختار عايقيدماي ) ج

هنگاميكه بيش از دو سيم پيچ وجود داشته باشد، حروف بايد بترتيـب  . داده شود اختصاصفشار ضعيف پيچ 

  .ولتاژ باالتر به ولتاژ پايين تر قرار داده شود از سيم پيچ ها

  ؛فازهاتعداد ) چ

  ؛كنندگيخنك توان نامي براي هر نوع ) ح

  ؛فركانس نامي) خ

  ؛اگر وجود داشته باشد ولتاژهاي انشعاب،ولتاژهاي نامي، شامل ) د

  ؛خنك كنندگيجريان هاي نامي براي هر نوع ) ذ

  ؛1اتصال) گروه(نماد ) ر

  ؛امپدانس اتصال كوتاه در جريان نامي در دماي مرجع مناسب) ز

  ؛ندگي خنك كننوع ) س

  ؛كل وزن) ش

  ؛سطوح عايقي) ص

  ؛درجه حفاظت) ض
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  Connection symbol 
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  ؛محيطي رده) ط

  ؛آب و هوايي رده) ظ

  ؛1آتش رفتار در برابررده ) ع

گـذاري   هكليـات نشـان  . باشـد  معلـوم براي تمام سيم پيچ ها بايـد بـر روي پـالك     ناميايستادگي ولتاژهاي 

  .استشده ارائه  2622 استاندارد ملي ايران شماره 5استاندارد در بند 

 محفظه ترانسفورماتورنصب شده روي مشخصات پالك  9-2

، كـه در  شـرايط جـوي  مواد مقاوم در برابـر  جنس از  مشخصاتهر محفظه ترانسفورماتور بايد بوسيله پالك 

روي پـالك بايـد    موارد .شود عرضهباشد  1-9محل قابل رويت نصب شده و نمايانگر موارد بيان شده در بند 

) يا فراينـد فتوشـيميايي   زدن سنبه، ،تصوير چاپياسيدي اكيحكبراي مثال با ( يشدن بصورت غير قابل پاك

  .شود درج

 خنك كنندگي شناسايي بر اساس روش  10

 نمادهاي شناسايي 1- 10

استفاده مورد نمادهاي حرفي . دنشناسايي شو رفته،بكار خنك كنندگي ترانسفورماتورها بايد بر اساس روش 

  .يك باشدشماره بق با جدول بايد مطاخنك كنندگي با هر روش 

  نمادهاي حرفي -1جدول 

  نماد    

  A  هوا  كنندهخنك محيط نوع  

 N  طبيعي  نوع گردش

 F  اجباري

 

 نمادهاترتيب  2- 10

تعيـين  سازنده توسط كه  مشخصاتيبراي خنك كنندگي ترانسفورماتورها بايد توسط دو نماد براي هر روش 

  :ت زيربصورعنوان نمونه  شود، به شناسايي ،مي شود

  .نشان داده مي شود ANتهويه هواي طبيعي  با سامانه براي  ،ترانسفورماتور طراحي شده -

خنك كننـدگي  و  مشخص شدهمقدار تهويه هواي طبيعي تا  سامانهبراي  ،ترانسفورماتور طراحي شده -

  .نشان داده مي شود AN/AFبا   ،باالتر مقداراجباري تا 

                                                
1
  Fire behaviour 
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 جهش دما حدود 11

 ي عاديجهش دماحدود  11-1

نبايد طراحي شده است  ،عادي در شرايط كار بهره برداريبراي كه  ي هر سيم پيچ ترانسفورماتورهش دماج

  .انجام مي گيرد، فراتر رود 23هنگامي كه آزمون بر اساس بند  2مشخص شده در جدول  از حد مربوط

. ميـده مـي شـود   دماي نقطـه داغ نا  ،روي مي دهد سيم پيچ عايقي ساختارقسمت  بيشينه دمايي كه در هر

 IECاسـتاندارد   1سـيم پـيچ مشـخص شـده در جـدول      نقطه داغ دماي نقطه داغ نبايد از مقدار نامي دماي 

بـا   ف عملـي اهـد ابـراي   تقريبـي مقدار  اگرچهاين دما مي تواند اندازه گيري شود،  .فراتر رود 60905شماره 

اسـتاندارد   2-7داده شـده در بنـد   مقـادير  با  60905شماره   IECاستاندارد 4-2-4بند  1استفاده از معادله 

IEC  براي  60905شمارهZ  وq ،محاسبه مي شود.  

به شـرطي   قرار گيرداستفاده مي تواند مورد  يبطور جداگانه يا تركيب ،اجزاء استفاده شده بعنوان مواد عايقي

ي كـه در سـتون سـمت    مناسب بر اساس الزاماتساختار عايقي كه دماي آنها از مقادير داده شده براي دماي 

  .فراتر نرود ،شده است تعيين 2چپ جدول 

هـر بخـش از   فلزي و مواد مجاور نبايد به مقداري برسد كه موجب آسيب ديـدگي   بخش هايدماي هسته، 

  . رانسفورماتور شودت

  سيم پيچي جهش دما حدود -2جدول 

  ساختار عايقي دماي 

  )مراجعه نماييد 1به يادآوري (

  درجه سلسيوس

  ي متوسط سيم پيچ در جريان ناميجهش دما حدود

  )مراجعه نماييد 2به يادآوري (

  كلوين

105 (A) 60  

120(E) 75  

130(B)  80  

155(F)  100  

180(H) 125  

200  135  

220  150  

  .باز مي گردد 60085شماره  IECشده در استاندارد  ارائهبندي دمايي  طبقهحروف به   -1يادآوري 

  .23ي اندازه گيري شده بر اساس بند جهش دما  -2يادآوري 

بـا  هـواي خنـك كننـده    ترانسفورماتورهاي طراحي شده براي  در كاهش يافتهي دما جهش هاي 11-2

 هوا كنندگيخنك ويژه  ا شرايطيدماهاي باالي 

از يكـي از   كننـده كـه دمـاي هـواي خنـك      طراحي شده باشد هنگامي كه ترانسفورماتور براي كار در جايي

به همان مقدار افزايش، كـاهش   بايد جهش دما فراتر رود، حدود 3-2-4مشخص شده در بند  مقادير بيشينه

  .گرد شود Kمقادير بايد به نزديك ترين مقدار عدد صحيح . پيدا كند
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يـا دمـاي هـواي    كننده اعمـال كنـد   خنك  بر هواي كه بتواند محدوديت هايي را  از محل نصب هر شرايط 

 .بيان شود خريدارسط تورا افزايش دهد بايد  محيط

 از سطح دريا باالتررتفاع ي اجهش دماتصحيح  11-3

 هايي كـه ترانسـفورماتور بـراي   ،طور ديگري توافق شده باشـد مين كننده و خريدار أبين تجز در مواردي كه 

 از سـطح دريـا  عـادي  امـا در ارتفـاع    طراحي شده اند سطح دريا از متر 1000از  باالتر جهت كار  در ارتفاع 

ي داده جهـش دمـا  حدود متر از سطح  دريا،  1000به منظور كار كردن در ارتفاع بيش از ، مي شوندآزمون 

  :كاهش يابدمقادير زير متر طبق  500هر بايد بازاي  2شده در جدول 

  ؛درصد 5/2: ترانسفورماتورهاي با هواي خنك كننده طبيعي

  .درصد 5: ترانسفورماتورهاي با هواي خنك كننده اجباري 

نصب ترانسـفورماتور   جايگاهو ارتفاع ارتفاع داشته متر  1000 بيش از اتاق آزمون از سطح دريا التي كهدر ح

  .دنمواعمال  مي توان ، تصحيح معكوس مشابه راباشدمتر  1000پايين تر از از سطح دريا 

  .گرد شود Kهر تصحيح ارتفاع از سطح دريا بايد به نزديك ترين عدد صحيح 

  عايقيسطوح   12

  ياتكل  1- 12

هاي عمومي يا صنعتي به كار مي رود، سطوح  شبكهتوان در كلي هنگاميكه ترانسفورماتورها به منظور توزيع 

  .باشد 3جدول  2يا  1شده در فهرست  ارائهبايد مقادير  عايقي

  )شيوه اروپايي اساسبر ( عايقيسطوح  - 3جدول 

باالترين ولتاژ براي 

 Umتجهيزات 

(r.m.s.) 

kV 

 نامي ايستادگيولتاژ 

منبع تغذيه  كوتاه مدت

AC  مجزا  

(r.m.s.)  
kV  

  نامي ضربه صاعقهايستادگي ولتاژ 

  )قلهمقدار (

kV 

  2فهرست   1فهرست 

1/1≤  3  -  -  

6/3  10  20  40  

2/7  20  40  60  

0/12  28  60  75  

5/17  38  75  95  

0/24  50  95  125  

0/36  70  145  170  
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اضافه ولتاژهاي  قرار گرفتن در معرضبا در نظر گرفتن درجه  بهتر است 2و فهرست  1انتخاب بين فهرست 

باشـد، نـوع وسـيله     اسـتفاده قابـل  چنانچه و شبكه خنثي نقطه زمين كردن ، نوع كليد زنياعقه و ناشي از ص

  .انجام گيرد )مراجعه كنيد 60071شماره    IECاستانداردبه ( ولتاژ اضافه تيظافح

  )آمريكاي شمالي ساس شيوهبر ا(سطوح عايقي  -4جدول 

 200 هاي برابر باBILبا   شبكهسطوح عايق دي الكتريك براي ترانسفورماتور نوع خشك مورد استفاده در 

  كيلوولت و پايين تر

ولتاژ 

  بيشينه 

L-L شبكه  

kV 

ولتاژ نامي 

L-L 
  شبكه

kV 

سطح عايقي 

بسامد ولتاژ 

  پايين

kV r.m.s. 

استفاده معمولي در   ) هاBIL(عايقي ضربه صاعقه اصلي سطوح 

  )ميكروثانيه 2/1مقدار پيك (

10  20  30  45  60  95  110  125  150  200  

                    هيچ  5/2  25/0  25/0

6/0  6/0  3  S 1 1                

2/1  2/1  4  S 1 1                

75/2  5/2  10    S 1 1              

6/5  5  12      S 1 1            

52/9  7/8  19        S 1 1          

5/15  15  34          S 1 1        

5/18  18  40            S 1 1      

5/25  25  50            2  S 1 1    

5/36  5/34  70               2  S 1 

  :بريده شده ضربهموج 

 (µs) سطحي جرقهكمترين زمان تا 

1  1  1  3/1  2  2  8/1  32/

2  

7/2 7/2 

 S  =ر استاندارديدامق  

  .االتر نياز داردسطوح انتخابي باالتر كه در معرض اضافه ولتاژ قرار گرفته و حاشيه حفاظتي ب= 1

  .شوداعمال  ولتاژ ضربه مي تواندسطوح پايين تر باشد،  تي برق گيرظافتجهيزات حدر جائيكه سطوح پايين تر = 2

  

  

  از سطح  دريا ترباال ترانسفورماتور ها براي استفاده در ارتفاع  2- 12

تر از سـطح دريـا در نظـر    متر بـاال  3000متر تا  1000هنگاميكه ترانسفورماتورها براي كار كردن در ارتفاع 

 مجزا ACكوتاه مدت منبع نامي ايستادگي ولتاژ گرفته شده باشند، اما آزمون در ارتفاع معمولي انجام گيرد، 

متر سطح عايقي بايد بـا   3000باالي . افزايش يابددرصد  يك ،متر 1000از  ترمتر بيش 100هر  به ازاي بايد

  .ودمين كننده و خريدار تعريف شأتوافق بين ت
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  آتشدر برابر  رفتارهاي آب و هوايي، محيطي و  رده  13

  هاي آب و هواييرده   1- 13

  :آب و هوايي تعريف مي شود ردهدو 

مناسب است  ،درجه سلسيوس نباشد -5در دماي محيطي كه زير بهره برداري ترانسفورماتور براي :  C1 رده

  .درجه سلسيوس  قرار گيرد -25 اتو انبارش در معرض دماي محيطي  حمل و نقلدر طول  تواند اما مي

 درجـه سلسـيوس   -25 تاو انبارش در دماي محيطي حمل و نقل ، بهره برداريترانسفورماتور براي : C2 رده

  .مناسب است

  .ييد كندرا تأ C2و  C1 ردههاي بايد مطابقت ترانسفورماتور 27بر اساس بند  ويژهآزمون هاي 

ظ مناسـب  احفـ عرضه شود يا با  با محفظهمعموالً بهتر است  در فضاي بازرداري بهره ب مخصوص يهاترانسفورماتور -ييادآور

  .ديگري ارائه شود

  هاي محيطي رده 2- 13

، آلودگي و دماي محيط مشخص تعرقشرايط محيطي براي ترانسفورماتور هاي نوع خشك برحسب رطوبت، 

  .مي شود

  .از نصب هم مهم مي باشندانبارش قبل  مدتكار بلكه در  مدتنه فقط در  ،ن موارداي -يادآوري

  :محيطي مختلف تعريف مي شودرده و آلودگي سه  تعرقدر خصوص رطوبت، 

كـه معمـوالً بـا     ،قابل چشم پوشي اسـت روي ترانسفورماتورها روي نمي دهد و آلودگي  تعرقيهيچ  :E0 رده

  . نصب در محل سرپوشيده پاك و خشك حاصل مي شود

براي مثال وقتي ترانسـفورماتور از بـرق قطـع    ( اتفاق بيفتدمي تواند  روي ترانسفورماتور تعرقگاهي : E1رده

  .آلودگي محدود امكان پذير است). شده است

  .يا آلودگي سنگين يا تركيب هر دو مكرر تعرق: E2 رده

  .را تأييدكند E2 يا E1رده بايد مطابقت با ترانسفورماتورهاي  26بند اجرايي آزمون هاي ويژه بر اساس روش 

  آتش رفتار در برابرهاي  رده  3- 13

  :آتش تعريف مي شود رفتار در برابررده دو 

بـه جـز ويژگـي هـاي اصـلي در طراحـي       . آتش در نظر گرفتـه نمـي شـود    ويژه احتمال خطرهيچ : F0 رده

 با وجـود ايـن،  . در نظر گرفته نمي شوداشتعال پذيري  براي محدود كردن اي ترانسفورماتور، هيچ اندازه ويژه

 .باشد كمينهمواد سمي و دود تيره بايد  متصاعد شدن

. اسـت  قابـل قبـول  محـدود  اشـتعال پـذيري   . گيرنـد  ترانسفورماتورها در معرض خطر آتش قرار مي :F1رده

  .باشد كمينهمواد سمي و دود تيره بايد  متصاعد شدن

  .تأييد كندرا  F1ردهبايد مطابقت با ترانسفورماتور هاي  28آزمون هاي ويژه بر اساس روش اجرايي بند 
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انجـام  ، K 10انحراف استاندارد كمتر يا مساوي  داخل ،28اندازه گيري ها براي حصول نتيجه جهت مطابقت با بند  -يادآوري

  .شودمي 

  آتشرفتار در برابرهاي آب و هوايي، محيطي و رده معيارهاي آزمون براي  4- 13

آتـش  رفتار در برابر هوايي،محيطي و  هاي آب ورده هنگامي كه اعالم مي شود ترانسفورماتور براي مجموعه 

بـر   5با ترتيب داده شده در جدول  ،هاي بيان شدهرده انطباق با جهت اثبات مناسب مي باشد، آزمون هايي 

  .شود مي انجامروي ترانسفورماتور 

بايد بر روي يك ترانسفورماتور كه بيـانگر نـوع طراحـي     28و  27، 26آزمون هاي مشخص شده در بندهاي 

  .شد، انجام گيردبا مي

  

  ترتيب آزمون ها -5جدول 

 رفتار در برابر  محيطي  آب و هوا  هارده 

  آتش

 C1 C2 E0 E1 E2 F1 F2  بند  آزمون ها

 - - - - - خير يبل  C5 -  27-3°شوك حرارتي در   1

  -  -  -  -  -  بلي  خير  C25 -  27- 4°شوك حرارتي در   2

  -  -  بلي  خير  خير  -  -  1-3- 26  تعرقآزمون   3

  -  -  بلي  خير  خير  -  -  2-3- 26  رطوبت نفوذ و تعرقن آزمو  4

  بلي  خير  -  -  -  -  -  3-28  آتشرفتار در برابر آزمون   5

  

  عمومي براي آزمون ها الزامات 14

ترانسـفورماتور  . قـرار گيـرد   23تا  15بايد در معرض آزمون هاي مشخص شده در بندهاي  نوترانسفورماتور 

د اماتوصيه مي شـود سـطوح   نمورد آزمون قرار گير ويژگي هابق با اين د مطانمي توان ،هايي كه كار كرده اند

بهر حال سطوح تضمين ترانسفورماتوري كه نو است نبايـد بـه   . درصد كاهش يابد 80الكتريك تا  يآزمون د

  .كار رود

هاد در مرحله پيشـن ييد صالحيت شده انجام شود، مگر اينكه أآزمون ها بايد توسط سازنده يا در آزمايشگاه ت

  .مين كننده و خريدار طوري ديگري توافق شده باشدأبين ت

روي ترانسـفورماتور در دمـاي تقريبـي محـل     بـر  بايد  21و  20، 19آزمون هاي دي الكتريك بر اساس بند 

  .شودآزمون، انجام 

  .شامل تجهيزات جنبي مربوطه انجام گيرد ،كامل روي ترانسفورماتوربر آزمون بايد 

ـ نانشعاب اصلي متصل شوانشعاب بايد روي  دارايسيم پيچ هاي  مين كننـده و خريـدار طـور    أد مگر اينكه ت

  .ديگري توافق كرده باشند
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بند آزمون طور اينكه مگر  مي باشد غير از عايق بندي در شرايط نامي ،ويژگي هاآزمون ها براي همه  اساس

  .ديگري بيان كرده باشد

  )آزمون جاري(اندازه گيري مقاومت سيم پيچ  15

  .بيان شده است 2620استاندارد ملي ايران شماره  2-10شرح آزمون در بند 

  )آزمون جاري(اندازه گيري نسبت ولتاژ و بررسي  جابجايي فاز  16

  .بيان شده است 2620استاندارد ملي ايران شماره  3-10شرح آزمون در بند 

  )آزمون جاري(بار تلفاتاندازه گيري امپدانس اتصال كوتاه و  17

  .بيان شده است 2620استاندارد ملي ايران شماره  4-10در بند  شرح آزمون

سيم پيچ به ميزان داده  مجاز ي متوسطجهش دمابا  برابربار بايد  تلفاتدماي مرجع امپدانس اتصال كوتاه و 

  .باشددرجه سلسيوس  20به اضافه  2جدول  2شده در ستون 

دمـاي مرجـع    عايق بندي مختلف داشته باشد،امانه سدماهاي با سيم پيچ هايي  ،كه ترانسفورماتورهنگامي 

  .مورد استفاده قرار گيرد باالتر بايد ساختار عايقيدماي راي سيم پيچ دامربوط به 

  )آزمون جاري( بي باري  جريانتلفات و اندازه گيري  18

  .بيان شده است 2620استاندارد ملي ايران شماره  5-10شرح آزمون در بند 

  )آزمون جاري(مجزا  ACمنبع  ولتاژايستادگي آزمون  19

  .بيان شده است2622استاندارد ملي ايران شماره  11شرح آزمون در بند 

  .دباش ترانسفورماتور عايقي مشخصسطح  يارب 4يا  3بايد مطابق با جدول آزمون ولتاژ 

، هسـته،  هماندسيم پيچ هاي باقي تمامثانيه بين سيم پيچ تحت آزمون و  60آزمون بايد به مدت كامل ولتاژ 

  .گردد اعمال، اندمتصل شده كه به زمين قاب و محفظه ترانسفورماتور 

  )آزمون جاري(القايي ACولتاژ  ايستادگي آزمون  20

  .بيان شده است2622استاندارد ملي ايران شماره  12-2-1شرح آزمون در بند 

  .ولتاژ آزمون بايد دو برابر ولتاژ نامي باشد

هنگامي كه . باشد ثانيه 60بايد  ناميبسامد تا دو برابر و آزمون  بسامدبراي مدت زمان آزمون در ولتاژ كامل 

  : مقدار زير باشد نامي فراتر رود، مدت زمان آزمون بايد بسامدآزمون، از دو برابر  بسامد

120×
بسامد

بسامد

آزمون

نامي
 s,   ثانيه نباشد              15اما كمتر از  
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  )يآزمون نوع(آزمون ضربه صاعقه   21

  .بيان شده است2622استاندارد ملي ايران شماره   13شرح آزمون در بند 

  .ترانسفورماتور باشد عايقي مشخصبراي سطح  4يا  3آزمون بايد مطابق با جدول ولتاژ 

  .باشد µs 50 / 30±%  µs2/1   % ±20شكل موج ضربه آزمون بايد 

يـك ضـربه    خـط بايـد  ترمينـال  ون در هـر  مـ آز ترتيـب . اعمـال شـود  منفـي  با شكل موج آزمون بايد  ولتاژ

  .باشدسه ضربه در ولتاژ كامل بدنبال آن و  درصد ولتاژ كامل 75درصد تا  50كاليبراسيون در ولتاژ بين 

كـه عـايق   طوريدر هـوا   خازني ئيزج تخليهصاعقه مي تواند تا  هاي در ترانسفورماتور هاي نوع خشك، آزمون ضربه -يادآوري

در شكل موج جريـان مـي شـود در حاليكـه شـكل       يي منجر به تغييراتئجز هاي اين تخليه. برده شود باالفتد، بندي به خطر ني

ايسـتادگي  ولتاژ منبع مجزا و آزمون  ايستادگي در اين حالت آزمون . موج ولتاژ فقط كمي تغيير مي كند يا اصال تغيير نمي كند

راف اندك در شكل موج جريان دليلي براي عدم پذيرش تن جمله باال، انحبا در نظر گرف. اضافه ولتاژ القايي بهتر است تكرار شود

  .نمي باشد

  )آزمون جاري و ويژه(اندازه گيري تخليه جزئي  22

  كليات 1- 22

انـدازه گيـري بايـد    . بر روي تمام ترانسفورماتور هاي نوع خشك، انجام گيـرد بايد اندازه گيري تخليه جزئي 

  .انجام شود2622  استاندارد ملي ايران شمارهو پيوست الف  60270شماره  IECمطابق با 

  .انجام گيرد ≤kV  6/3 Umباروي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور  بر اندازه گيري تخليه جزئي بايد

  )به عنوان نمونهفقط (اندازه گيري اصلي مدار  2- 22

  .نشان داده شده است 2و  1مدار اصلي اندازه گيري براي آزمون تخليه جزئي در شكل 

مقـدار ظرفيـت بزرگتـر در    داراي (مناسب  نامي ولتاژ اب ،Cبدون تخليه جزئي، ي، خازن ولتاژ باالاه در شكل

، به هر يك از ترمينـال هـاي   Zmآشكارساز ، امپدانس ا بطور سري ب) C0،مقايسه با خازن ژنراتور كاليبراسيون

  .متصل مي شود فشار قويسيم پيچ 

  كاليبراسيون مدار اندازه گيري 3- 22

كاليبراسـيون  .هم براي سيم پيچ ها و هم داخل مدار اندازه گيري اتفاق مي افتـد  ،هاي تخليهتضعيف ضربه 

يك تزريق ضربه هاي تخليه شبيه سازي شده از  توسط 2622استاندارد ملي ايران شماره بشرح پيوست الف 

 مولـد اگـر   .شـود  ترانسفورماتور، انجام مـي  فشار قوينوسان ساز تخليه استاندارد در ترمينال هاي سيم پيچ 

 مجـزا،  ACايستادگي منبـع   ولتاژ آزمون يك ضربه در هر نيم پريود يتقريب تكرار بسامدداراي كاليبراسيون 

   .باشد، مناسب است آزمون ترانسفورماتورمورد استفاده در 

 



 ١٦

  
  :راهنما

  فشار ضعيفسيم پيچ    1

  فشار قويسيم پيچ    2

  اندازه گيري دستگاه   3

  

  

  آزمون تخليه جزئي براي ترانسفورماتور تك فاز اصليمدار اندازه گيري  - 1شكل 

  

  
  :راهنما

  سيم پيچ فشار ضعيف   1

  ، اتصال مثلث يا ستارهفشار قويسيم پيچ    2

  دستگاه اندازه گيري   3

S   كليد  

  

  

  اندازه گيري آزمون تخليه جزئي براي ترانسفورماتور سه فازاصلي مدار  - 2شكل 

  

  



 ١٧

  اعمال ولتاژ   4- 22

سـيم پـيچ   . اينكه همه آزمون هاي دي الكتريك تمام شد، انجام شـود  تخليه جزئي بايد پس ازاندازه گيري 

بسته به اينكه آيا ترانسفورماتور خودش سه فاز يا تك فاز اسـت،   ،بايد از منبع سه فاز يا تك فاز فشار ضعيف

 بسامد بيشتر ازبطور مناسبي  شد و بسامدسينوسي باولتاژ بايد تا حد امكان نزديك به شكل موج . شود تغذيه

ايي بايـد  روش اجر. در طول آزمون جلوگيري شود تحريك نامي افزايش يابد تا از افزايش بيش از حد جريان

  .باشد 2-4-22يا بند  1-4-22 بصورت تعريف شده در بند

  ترانسفورماتورهاي سه فاز 4-1- 22

  آزمون جاري 1- 1 -4 - 22

  .سفورماتورهاي نوع خشك انجام شودتران همهآزمون زير بايد بر روي 

  

  
  

  اعمال ولتاژ براي آزمون تخليه جزئي جاري -3شكل 

  

سپس بدون وقفه  ولتاژ نامي است،Ur كه  ثانيه القا شود 30بايد به مدت  Ur 8/1  ولتاژ فاز به فاز پيش تنش

ه جزئي بايد انـدازه گيـري   تخلي ،كه در طي اين مدت دنبال شود دقيقه سهبه مدت  Ur3/1با ولتاژ فاز به فاز 

  .شود

  )آزمون ويژه(آزمون اضافي روش انجام  2- 1 -4 - 22

 امپدانس يا از طريق اند شدهن زمينكه  هاييشبكه به شده آزمون اضافي براي ترانسفورماتورهاي متصل اين 

 .اشدادامه دهند، مي ببه كار خود   ،زمين فاز به  خطايط ايد تحت شرنو مي توان اند زمين شده باال قداربا م

  .د، بايد انجام شودوش درخواستآزمون هنگامي كه توسط خريدار 

  



 ١٨

  
  ويژه اعمال ولتاژ براي آزمون تخليه جزئي - 4شكل 

  

زمين شده القا شود، بدون هيچ وقفه اي با خط ثانيه به يك ترمينال  30بايد به مدت  Ur3/1ولتاژ فاز به فاز 

به (تخليه جزئي بايد اندازه گيري شود  اين مدتدر شود كه  دنبال ميدقيقه  سهبه مدت  Urولتاژ فاز به فاز 

  .ديگر تكرار شودشده زمين خط ترمينال  براياين آزمون بايد ). مراجعه كنيد 4شكل 

  ترانسفورماتورهاي تك فاز 4-2- 22

بايـد   ولتـاژ  اعمال . باشدربوطه م زمين اژ خط به خط يا خط بهبايد ولت  Urبراي ترانسفورماتور هاي تك فاز،

  . نند ترانسفورماتور سه فاز باشدما

بايد مانند ترانسفورماتور هاي سه فـاز   ،ترانسفورماتور تك فازمتشكل از سه ترانسفورماتورهاي سه فاز آزمون 

  .دنشوانجام 

  سطوح قابل قبول تخليه جزئي  5- 22

  .پيكو كولن باشد 10سطح بيشينه تخليه هاي جزئي بايد 

در نظـر   ،بـراي مثـال  برقگيـر    تجهيزات جنبـي  دارايترانسفورماتور هاي براي اي توصيه مي شود مالحظات ويژه  -يادآوري

  .گرفته شود

  )آزمون نوعي( جهش دماآزمون  23

  كليات 23-1

منبع تغذيـه  . اعمال مي شود 2621استاندارد ملي  6-5و  5-5، 4-5، 3-2-5، 1-5مربوطه در بند  الزامات 

  .مورد استفاده قرار گيرد ،ر هاي سه فازروي ترانسفورماتو جهش دماسه فاز بايد براي آزمون 

  روش هاي بارگذاري 23-2

  .نمايدانتخاب  جهت استفاده سازنده مي تواند هر كدام از روش هاي زير را



 ١٩

  شبيه سازي شده روش بار 23-2-1

دگي خنـك كننـ  بـا   صـور مح يا كالًصور محنا، محصورنوع خشك  يك دستگاه ترانسفورماتوراين روش براي 

  .قابل استفاده استري هواي طبيعي يا هواي اجبا

انجـام  ) بـي بـاري   تلفـات (و آزمون مـدار بـاز   ) بار تلفات(آزمون اتصال كوتاه  ي ازتركيب بر اساس جهش دما

  . شود مي

 فشار قويمقاومت سيم پيچ هاي . دماي ترانسفورماتور بايد با دماي محيط آزمايشگاه آزمون به تعادل برسد

ي دو جهـش دمـا  اين مقادير بعنوان مقـادير مرجـع بـراي محاسـبه      كه بايد اندازه گيري شود فشار ضعيفو 

  .دماي محيط آزمايشگاه آزمون نيز بايد اندازه گيري شده و ثبت شود. پيچ مورد استفاده قرار مي گيرد سيم

  .انجام شودو ترمينال هاي فاز  نقطه خنثي اندازه گيري مقاومت بايد بين ،براي ترانسفورماتور هاي سه فاز

يعني دماسنج هاي محيط و حسگرهاي روي ترانسفورماتور، اگـر وجـود داشـته    (نقاط اندازه گيري  موقعيت

  .بايد مشابه اندازه گيري هاي مرجع و نهايي باشد) باشد

 ديگـر  ةاتصال كوتاه شد آزمون اتصال كوتاه سيم پيچ بايد با جريان نامي جاري در يك سيم پيچ و سيم پيچ

ادامه  )مراجعه كنيد 4-23به بند  (سيم پيچ و هسته مغناطيسي شرايط پايداري  تا دستيابي بهو  ودش انجام

  .شود تصديقانطباق،  با روشيا  يافزايش مقاومت روش ، بايد باθc∆ي سيم پيچ، جهش دما. پيدا كند

مـه  ادا سيم پيچ و هسته مغناطيسي پايدارشرايط حصول نامي بايد تا  بسامدو نامي آزمون مدار باز در ولتاژ 

  .بايد اندازه گيري شود ، θe∆سيم پيچ،  هري جهش دما، سپس يابد

  :به صورت آزمون بايدنجام اروش 

تـا   سپس آزمـون مـدار بـاز    ،هدشسيم پيچ  انجام هسته و آزمون اتصال كوتاه سيم پيچ تا تثبيت دماي  -

  .شود انجامد، بايد وشتثبيت دماي هسته و سيم پيچ هنگامي كه 

  يا

 تـا  سپس آزمون اتصال كوتـاه سـيم پـيچ    ،هدش ت دماي هسته و سيم پيچ  انجاميتا تثبآزمون مدار باز  -

  .د، بايد انجام شودوشتثبيت دماي هسته و سيم پيچ هنگامي كه 

عـادي هسـته    تحريـك سيم پـيچ و  اخل هر سيم پيچ با جريان نامي ددر ،  θ′c∆ي سيم پيچ،جهش دماكل 

  :توسط رابطه زير محاسبه مي شود
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  :كه در آن

∆θ′c  ي سيم پيچجهش دماكل عبارتست از  

∆θc  ي سيم پيچ در آزمون اتصال كوتاهجهش دماعبارتست از  

 ∆θeسيم پيچ در آزمون مدار بازهر ي جهش دماارتست از عب 

K1  = مي باشد 9/0هواي اجباري خنك كنندگي و براي  8/0هواي طبيعي خنك كنندگي براي.  



 ٢٠

  1ري پشت به پشت بارگذاروش  23-2-2

اين روش زماني مناسب است كه دو ترانسفورماتور مشابه هم باشند و تجهيزات ضروري آزمون در دسـترس  

هـواي  خنـك كننـدگي   داراي محفظه يا بدون محفظه نوع خشك با  ترانسفورماتورهاياين روش براي . باشد

  .طبيعي يا هواي اجباري به كار مي رود

 فشار قويمقاومت سيم پيچ هاي . ا دماي محيط آزمايشگاه آزمون به تعادل برسددماي ترانسفورماتور بايد ب

ي دو سيم جهش دمااين مقادير بعنوان مقادير مرجع براي محاسبه  بايد اندازه گيري شود كهفشار ضعيف و 

  .دماي محيط آزمايشگاه آزمون نيز بايد اندازه گيري شده و ثبت شود. پيچ مورد استفاده قرار مي گيرد

  .بايد مشابه اندازه گيري هاي مرجع و نهايي باشد گيري موقعيت نقاط اندازه

هاي فازفاز وسط و يكي از  ترمينال هايمقاومت بايد بين هاي  اندازه گيري ،براي ترانسفورماتور هاي سه فاز

  .انجام شودكناري 

  .شود انجام ،وسطي ساق بر روي اًيحترج بهتر است اندازه گيرياين ، با اتصال ستاره در ترانسفورماتور سه فاز

ترجيحاًٌٌ و  مي شوند بستهبه صورت موازي  است  ترانسفورماتور تحت آزمونآنها يكي از كه  دو ترانسفورماتور

بوسيله نسبت هـاي ولتـاژ   . مي شوند تحريك سيم پيچ هاي داخلي در ولتاژ نامي ترانسفورماتور تحت آزمون

 تا تعادل دماهاي هسته و سـيم پـيچ،   نامي در ترانسفورماتور تحت آزمون نف يا ولتاژ تزريق شده، جريامختل

  .را مالحظه كنيد 6و  5شكل . ري مي شوداج

  

  
  :راهنما

  A  يبار بي تلفاتنامي براي  بسامد بامنبع ولتاژ  

B   بار تلفاتنامي براي  بسامد منبع جريان نامي با  

C   ترانسفورماتور تقويت كننده  

  

  تك فاز -پشت به پشتبارگذاري اي از روش  نمونه - 5شكل 

  

                                                
پيش از  اعمال جريان آزمون به سيم پيچ ها مدت ) ساعت نباشد 12ترجيحاً كمتر از (در صورت تحريك هسته براي يك دوره زماني  1

  .زمان آزمون مي تواند كاهش يابد



 ٢١

  
  :راهنما

A    يبار يب تلفاتنامي براي  بسامد بامنبع ولتاژ  

B    بار تلفاتنامي براي  بسامد بامنبع جريان نامي  

C   ترانسفورماتور تقويت كننده  

  سه فاز -پشت به پشتبارگذاري نمونه اي از روش  -6شكل 

  

  1روش بارگذاري مستقيم  23-2-3

  .است استفادهوش فقط براي ترانسفورماتور هاي كوچك قابل اين ر

 به بـار مناسـب  كه ديگري  سيم پيچدر ولتاژ نامي با ، ترانسفورماتور سيم پيچ داخلي يك سيم پيچ، ترجيحاً

  .شودمي جريان در هر دو سيم پيچ جاري طوريكه تحريك مي شود ب ،استمتصل شده 

  يافتههش كاجريان ي سيم پيچ براي جهش دماتصحيح  23-3

 ،نباشـد   INدرصـد   90باشد اما كمتـر از   INمقدار نامي جريان  كمتر از It ورودي هنگامي كه جريان آزمون

يم پيچ و هسـته  س پايداروقتي شرايط و  اندازه گيري شود ، سيم پيچ ها بايد با روش مقاومتθt∆، جهش دما

  :دور تصحيح شبا فرمول زي ،θN∆شرايط بار نامي، راي ب ،مغناطيسي حاصل شد
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∆=∆ θθ  

  :در آن كه

                                                
پيش از  اعمال جريان آزمون به سيم پيچ ها مدت ) ساعت نباشد 12ترجيحاً كمتر از (ني در صورت تحريك هسته براي يك دوره زما 2 

 .زمان آزمون مي تواند كاهش يابد



 ٢٢

∆θN   ي سيم پيچ در شرايط بار ناميجهش دماعبارتست از  

∆θt  ي سيم پيچ در جريان آزمونجهش دماعبارتست از  

IN عبارتست ازمقدار نامي جريان  

It عبارتست ازجريان آزمون ورودي  

  :بايد بصورت زير در نظر گرفته شود qمقدار 

  ANي ترانسفورماتور هاي برا 6/1

  AFبراي ترانسفورماتور هاي  8/1

  پايدارتعيين شرايط   23-4

اين موضوع زماني حاصل مي شـود كـه   . ثابت شود جهش دماوقتي حاصل مي شود كه نهايي  يجهش دما

  .در هر ساعت بيش از يك كلوين تغيير نكند جهش دما

 سطوح زير بر رويبايد  دماسنج هاموكوپل ها يا تر ،دوشمي حاصل پايدار كه شرايط  زمانيبه منظور تعيين 

  :دنكار روه ب

اندازه گيري روي ساق مياني ترانسفورماتور سه فـاز در  : 3انواع ترانسفورماتورهاي تعريف شده در بند  همه -

در بـاالي   فشـار ضـعيف  سـيم پـيچ   داخلي تـرين  به رساناهاي  ديكنز تا حد امكانباالي هسته و يوغ ز مرك

  .انجام مي شود ،عملي باشد صورتي كهب، پيچ سيم

 )آزمون ويژه(اندازه گيري سطح صدا  24

  .بكار مي رود 60076-10شماره IEC مربوطه در استاندارد  الزامات

به علت بازتاب از ديـواره هـا، سـقف و     ممكن است ومي باشد آزاد  فضايشرايط  اساسبر  ،سطح صدا تضمين هاي -يادآوري

 .مالحظه شود زايش ظاهري در سطح صدا، افدر جايگاه كف ساختمان

 )آزمون ويژه(آزمون اتصال كوتاه  25

  .كار مي رودب 2624استاندارد ملي ايران شماره  مربوطه در  الزامات

مقادير نهايي نبايد از حدود داده شده در بنـد  . آزمون تخليه جزئي بايد بعد از آزمون اتصال كوتاه تكرار شود

  .فراتر رود 22-5

 )آزمون ويژه( آزمون محيطي 26

 كليات 1- 26

 .را تصديق مي كنـد  2-13هاي محيطي تعريف شده در بند  ردهمناسب بودن ترانسفورماتورها براي  ،آزمون

  .مراجعه كنيد 4-13آزمون ، به بند  مراحلبراي 

تجهيـزات جنبـي    هبـ مجهـز  شده و  )مونتاژ(سوار كه بطور كامل  يروي يك ترانسفورماتوربر  آزمون ها بايد

  .طور ديگري تعريف شده باشدمگر اينكه  .انجام شود ،باشد) تبط براي آزمونمر(خود 



 ٢٣

  .عايق باشد قطعاتسطح روي اضافي  ترميمبدون هيچ  ،و تميز نوترانسفورماتور و تجهيزات جنبي آن بايد 

 اعتبار آزمون   2- 26

بـر  ورماتورهاي ديگـر  نتايج آزمون محيطي انجام شده بر روي ترانسفورماتور را مي توان بـراي ترانسـف   اعتبار

 :اساس همان معيار طرح  بسط داد، مانند

، نـوع سـيم پـيچ، درجـه     نبدون آبراي مثال، سيم پيچ هاي داراي عايق جامد يا ( مشابهي مفهوم يحاطر -

  )محافظت، غيره

  مشابه اصلي مواد عايقي -

 آزمون انجامروش  3- 26

 E1 ردهترانسفورماتورهاي  1- 3- 26

  .است تعرق اين آزمون، آزمون

تحت كنترل نگهداشـته شـده اسـت، قـرار داده     آن سفورماتور بايد داخل اتاقك آزموني كه دما و رطوبت تران

  .شود

 هـر بخـش    هواييفاصله .  ترانسفورماتور باشد محيط برحجم اتاقك بايد حداقل پنج برابر جعبه چهارگوش 

فـاز بـه فـاز بـين      هـوايي ن فاصـله  بايد كمتر از كوچكترينافشانه  هاي نازل، سقف و هاترانسفورماتور تا ديوار

  .ميليمتر باشد 150هاي برقدار ترانسفورماتور  و كمتر از  قسمت

  .اطمينان اصل شود روي ترانسفورماتور تعرقطوري باشد كه از  دماي هواي داخل اتاقك آزمون بايد

 1يپـودر شـش  پان موضوع مي توانـد بـا   اي. درصد نگهداشته شود 93زمون بايد باالي آرطوبت داخل اتاقك 

  .وره اي يا  پيوسته حاصل شودمقدار مناسبي آب د

  .باشد S/m 3/0  تا S/m1/0 آب بايد در محدوده  ييرسانا

  .بايد طوري انتخاب شود كه به ترانسفورماتور به طور مستقيم پاشيده نشودآب مكانيكي  پاشموقعيت پودر 

  .ه كندچك ،باالي ترانسفورماتور تحت آزمون سقف هيچ آبي نبايد از

ساعت نباشد  ششبه مدتي كه كمتر از رد درصد دا 93ترانسفورماتور بايد در هوايي كه رطوبت نسبي باالي 

  .نگهداشته شود يبرقدر حالت بي 

  :لتاژ القايي بصورت زير قرار گيردبايد تحت آزموني با وترانسفورماتور  ،دقيقه بعد پنجدر حدود 

 يـا بـا  زمـين شـده    مسـتقيماً  ه اي كـه ه شـبك بتصال ابراي مناسب ه كترانسفورماتورها با سيم پيچ هايي  -

  .دار شود برققه يدق 15به مدت  ،يبرابر ولتاژ نام 1/1 يولتاژ باد ياست با زمين شده كمامپدانس 

 مالحظهامپدانس قابل با  ايزمين نشده كه كه براي اتصال به شبكه اي ترانسفورماتورها با سيم پيچ هايي  - 

در . رديـ قـرار گ  يقـه ا يدق پنجز يت آميدوره موفق سه يبرا ييبا ولتاژ القا يآزمون تحتد يست بازمين شده ا

ن يمـاب  يبرابـر ولتـاژ نـام    1/1و ولتاژ  شود متصل به زمين به نوبت  فشار قوينال يهر ترمبايد ، طول آزمون

                                                
1
 Atomising 
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ن ينال فاز زميفاز با دو ترم تك يتواند با آزمون ها يآزمون سه فاز م. ن اعمال شوديگر و زميد هاي ناليترم

 .ن شوديگزيجا نشده متصل به هم

  .آزمون باال داخل اتاقك آزمون انجام شودبهتر است  حاًيترج

  .را نشان دهد يجد تركچ يد هينبا يچشم يرخ دهد و بازرس يد جرقه ايدر طول اعمال ولتاژ، نبا

 E2رده  يترانسفورماتورها 2- 3- 26

د همانطور كه در بنـد  يبا تعرقآزمون . باشد ينفوذ رطوبت مو آزمون  تعرقآزمون  شامل ،آزمون انجامروش 

 S/m  5/1 تـا  S/m 5/0  د در محـدوده يـ آب كـه با  ييبه استثناء رسانا ،باشد ،شده است شرح داده 26-3-1

  .باشد

ط يد در شـرا يـ با ترانسـفورماتور . ط خشـك باشـد  يد در شرايآزمون نفوذ رطوبت، ترانسفورماتور با يدر ابتدا

 يياتاقـك آب و هـوا   يدمـا . شود ريساعت نگهدا 144به مدت  ييدر اتاقك آب و هوانصب شده و  يبرق يب

 ن دوره و بعـد از يـ ان ايدر پا. شود نگهداشته درصد 90± 5 يو رطوبت نسبوس يدرجه سلس 50± 3در  ديبا

ايستادگي آزمون  تحتد يت ترانسفورماتور بايدر نها ساعت، سهبه مدت  يعاد يطيط محيدر شرا قرار گرفتن

ر يدرصـد مقـاد   80تـا   كـاهش يافتـه  ولتـاژ  با ، اما ييالقا AC ولتاژ ايستادگي و آزمون  مجزا ACولتاژ منبع 

  .، قرار گيرداستاندارد شده

 تـرك چ يهـ نبايـد   يچشـم  يك وجود نداشته و بازرسيالكتر يد يدر طول آزمون ها شكستا ي جرقهچ يه

  .را نشان دهد يجد

  )آزمون ويژه( آزمون آب و هوايي 27

  )آزمون ويژه(آزمون شوك حرارتي  1- 27

را تعيـين   1-13هاي آب و هوايي تعريف شـده در بنـد   رده مناسب بودن ترانسفورماتور ها براي  ،آزموناين 

  .مراجعه كنيد   4-13براي ترتيب آزمون به بند . خواهد كرد

  اعتبار آزمون  2- 27

فورماتور مي تواند به ديگر ترانسفورماتور ها بـر مبنـاي   اعتبار نتايج آزمون آب و هوايي انجام شده روي ترانس

  :يابد، مانند بسطهمان معيار طرح 

، نـوع سـيم پـيچ،     سيم پيچ هاي داراي عايق جامد يا بـدون آن  براي مثال،(  مشابهمفهومي  يحاطر -

  ؛)درجه حفاظت و غيره

 ؛)2بر اساس جدول (ي مشابه براي سيم پيچ ها جهش دماميانگين  -

 ؛اي مشابهمواد رسان -

  .اصلي مشابه يمواد عايق -
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  C1  كالسبراي ترانسفورماتورهاي آزمون شوك حرارتي  3- 27

  آزمون روش 3-1- 27

. انجــام شــود محفظــه، چنانچـه وجــود داشــته باشـد،   آزمـون بايــد روي ترانسـفورماتور كامــل شــده بـدون   

  .ترانسفورماتور بايد داخل اتاقك آزمون قرار داده شود

متري از سـطح خـارجي و نصـف ارتفـاع      1/0در  واقع ةنقطكم در سه  دماي محيط داخل اتاقك بايد دست

  .گرفته شوددر نظر مقادير ميانه قرائت ها بايد بعنوان دماي هواي مرجع . آزمون اندازه گيري شود موضوع

  :روش آزمون زير بايد اعمال شود

كـاهش  سـاعت   8دت م در درجه سلسيوس) -25±3( دماي هواي داخل اتاقك آزمون بايد بتدريج تا ) الف

  .نگهداشته شود ،پايداريشرايط به تا دستيابي  ،ساعت 12دست كم  ه مدتو سپس در اين مقدار بيابد 

اين دما بايـد   .درجه سلسيوس افزايش يابد -5±3ساعت بتدريج تا  چهارسپس دما بايد در مدت حدود ) ب

  .شود نگهداشته ،پايداريشرايط تا دستيابي به  ،ساعت 12به مدت دست كم 

ريـان نـامي بـه سـيم پـيچ تحـت آزمـون        دو برابر جبا  با اعمال جرياني برابر ،سپس بايد شوك حرارتي) پ

سـيم پـيچ تحـت    دمـاي ميانـه    كهادامه يابد زماني  جريان بايد تااعمال . انجام شود) دربردارنده عايق جامد(

بيشـينه دمـاي   (ه سلسـيوس  درجـ  40باضـافه   2جـدول  با  مطابقي سيم پيچ جهش دماميانگين آزمون به 

تغييـر مقاومـت   روش دماي ميانه حاصل شده توسط سيم پيچ ها بايد بـا  . برسد )محيط در شرايط كار عادي

  .هاي زير انجام شود توصيه مي شود شوك حرارتي با اعمال يكي از روش. تعيين شود

  DCآزمون با منبع ) 1

در . به سيم پيچ مورد آزمون انجام شـود  DCان بايد با اعمال مقدار مشخص جري هشدتعيين شوك حرارتي 

متصـل  سـري  فاز كـه بصـورت   هاي  هپيچترانسفورماتورهاي چند فاز، جريان آزمون بهتر است به تمام  مورد

   .اعمال شودشده اند، 

  .برداشتن اتصاالت سيم پيچ ضروري باشدممكن است  ها بصورت سري، هپيچبراي بستن  -1يادآوري

آمپـر بـا  انـدازه گيـري      -م پيچ در طول آزمون مي تواند بطور مستقيم بـا روش ولـت   پايش دماي ميانه سي

  .جريان آزمون و افت ولتاژ مربوطه انجام شود

  ACآزمون با منبع ) 2

به سيم پيچ مورد آزمون، با اتصال كوتـاه   ACبايد با اعمال مقدار مشخص جريان  تعيين شدهشوك حرارتي 

جريـان هـا    ي ازترانسفورماتورهاي چند فاز، سامانه متقـارن  مورددر .  ام شودديگر انج) هاي(سيم پيچ كردن 

در موقعيتي   DCجريان با قرارگيري آزمون بهتر است  طولدر پايش دماي ميانه سيم پيچ . بايد اعمال شود

  .يا مطابق با روش هاي مشابه ديگر انجام  شود ACدر آزمون جريان اندازه گيري  باالتر از

  ، روش جايگزينACبا منبع  آزمون) 3

دما در هر . برابر جريان نامي بايد به ترانسفورماتور با يكي از سيم پيچ هاي اتصال كوتاه شده اعمال شود  دو

و بـاالي سـطح سـيم پـيچ هـا پـايش        توسط خواندن دماي حسگرهاي نصب شده نزديـك پـايين   ،سيم پيچ
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برابر جريان در دماي عـادي محـيط پـيش از آزمـون     با دو كه حسگرها توسط آزمون كاليبراسيون . شود مي

  .دنكاليبره مي شو انجام يافته است، واقعي

ي سيم پيچ كـه  بـا تغييـر در مقاومـت سـيم پـيچ       جهش دماحسگرها توسط مقايسه قرائت هاي حسگر با 

ط قرائـت شـده توسـ   ي ميانگين سيم پـيچ  جهش دما ،در اين روش. ، كاليبره مي شونداند گيري شده اندازه

حسگر بايد همان قرائت . مي باشددرجه  40باضافه  2جدول  حسگر  متناظر با مقادير دماي تعيين شده در 

  .مي شود، بدست آيدكه در دماي پايين محيط شروع در آزموني 

 حرارتي بخش هـاي  گذرايرفتار  ها ناشي ازباشيد سيم پيچ مراقب  از تنش بيش از حد حرارتي توصيه مي شود -2يادآوري 

  .جلوگيري شود ترانسفورماتور،

  .درجه سلسيوس برگردانده شود 25±10پس از شوك حرارتي، ترانسفورماتور بايد به دماي ) ت

  معيار آزمون 3-2- 27

آزمـون هـاي جـاري     تحـت ساعت پس ازپايان آزمـون شـوك حرارتـي، ترانسـفورماتور بايـد       12دست كم 

ي سـيم  ، مطابق با سـطح عـايق  )اضافه ولتاژ القاييايستادگي در برابر آزمون هاي منبع مجزا و (الكتريك  دي

  .قرار گيرد، درصد مقادير استاندارد 80ولتاژهاي كاهش يافته تا  پيچ ها اما با

عايق جامد، اندازه گيري هاي تخليه جزئي بايد مطابق  بابعالوه براي ترانسفورماتورهاي داراي سيم پيچ هاي 

اضافه ولتـاژ القـايي    ايستادگي در برابرآزمون مقدار ولتاژ در نبايد از  ولتاژ آزمونمقدار . انجام گيرد 22با بند 

بـراي   مقدار تعيين شـده فراتر رود و مقادير اندازه گيري شده نبايد از ) درصد مقدار نامي 160(كاهش يافته 

  .بيشتر شود، آزمون هاي جاري

  .ديده شود ترك يا درز مانندهيچ وضعيت غيرعادي  نبايد سيم پيچ ها،  به هنگام بازرسي چشمي

  C2رده آزمون شوك حرارتي براي ترانسفورماتورهاي  4- 27

  روش آزمون 4-1- 27

  :زير مي باشد تغييربا  1-3-27روش هاي آزمون همانند بند 

  .درجه سلسيوس حذف مي شود -25به منظور انجام دادن آزمون شوك حرارتي در ب  بخش

  معيار آزمون 4-2- 27

  .شده است شرح 2-3-27معيار آزمون همان است كه پيشتر در بند 

  )آزمون ويژه(آتش  رفتار در برابرآزمون  28

  كليات  1- 28

ماده سمي و دود تيره در متصاعد شدن است كه  مستلزم اين آتش ترانسفورماتور رفتار در برابر بهينه كردن

 يگازها متصاعد شدن بررسي. شود خوددارياز استفاده مواد هالوژنه  بهتر است. هنگام سوختن كمينه باشد
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ترانسفورماتور نبايد سـهم قابـل تـوجهي در     ،عالوه بر اين. انجام شود 2-28مضر بايد بر اساس بند رنده و خو

 3-28آتش بايـد بـا روش انجـام آزمـون بنـد       رفتار در برابر. خارجي داشته باشدسوزي انرژي حرارتي آتش 

  .تشخيص داده شود

  گازهاي خورنده و مضر متصاعد شدن بررسي 2- 28

بايد روي مقدار كمي از مواد قابـل اشـتعال موجـود در ترانسـفورماتور     اي خورنده و مضر گازه متصاعد شدن

  .رسي شودبر

، سـيانيد  (HCl)ماننـد كلريـد هيـدروژن    يوجـود تركيبـات   سـازي اصوالً آزمون ها بهتر است قادر به آشـكار  

، فورمالدئيـد  (SO2)، دي اكسـيد سـولفور   (HF)، فلوريد هيدروژن (HBr)، برميد هيدروژن (HCN)هيدروژن 

(HCHO) باشد.  

مگر  مي باشدمين كننده أخريدار و تبا توافق بين  قابل قبول ه هايحدودمجزئيات روش هاي انجام آزمون و 

  .شده باشد تعييناينكه در مقررات ملي 

  F1 ردهآتش براي ترانسفورماتورهاي  رفتار در برابرآزمون  3- 28

  آزمون  موضوع 3-1- 28

هسـته و اجـزاء عـايقي، بـدون      ساق،  LVو  HV   هپيچانسفورماتور داراي آزمون بايد روي يك فاز كامل تر

 تقريبـاً  ابعـاد و رفتـار حرارتـي    ،هسته مي تواند با مـواد  ساق. چنانچه وجود داشته باشد، انجام شود ،محفظه

در  LVنبايد در نظر گرفته شـود و سـرهاي ترمينـال     يوغ. هسته اصلي جايگزين شود مشابه، به عنوان ساق

  . شودمي بريده  هپيچتهاي باال و پايين سطح ان

ترانسـفورماتور   م پيچ هاي غير دايـره اي مـورد آزمـون   شكل يا قطر بيشينه سي دايره ايخارجي  هپيچقطر 

  .ميليمتر باشد 500تا  400بايد بين  استاندارد

  .دمي تواند بر اساس توافق آزمون شو كوچكترسيم پيچ هاي با ابعاد بزرگتر يا  -يادآوري

  آزمون اعتبار 3-2- 28

 مشـابه  يحامعيار طربا  به ديگر ترانسفورماتورهارا نتايج آزمون آتش انجام شده بر روي ترانسفورماتور  اعتبار

  :، از قبيلمي توان تعميم داد

، نـوع سـيم پيچ،درجـه    بـدون آن عايق جامـد يـا   با براي مثال، سيم پيچ هاي (مشابه هومي فم يحاطر -

  ؛)، غيرهحفاظت

 ؛)2مطابق جدول (انگين مشابه براي سيم پيچ ها ي ميجهش دما -

 .مواد عايقي اصلي مشابه -
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  آزمايش نصب براي 3-3- 28

  اتاقك آزمون 3-1 - 3 - 28

شـرح   )مربوط به كابل ها( 3081-3-10استاندارد ملي ايران شماره در كه آنچه اتاقك آزمون بايد بر اساس 

بـا   در برابـر حـرارت  الد مقـاوم  فـو جـنس  ديواره ها بايـد از  . ، باشدجعه كنيدرام 7شكل به ، داده شده است

انتقال حرارتي  كه شده باشد بنحوي  عايق حرارتي ساخته شده باشد و ميليمتر 0/2ميليمتر تا  5/1ضخامت 

W/(m تقريباًآن 
2
K) 7/0 اسـتفاده   ،باشـد چنانچه امكـان پـذير    ،آتش در برابر مقاوم بهتر است پنجره. باشد

  .داده شده است نشان 6ابعاد اتاقك آزمون در جدول . شود

  

  )را ببينيد 8و  7شكل هاي (ابعاد اتاقك آزمون  - 6جدول 

  ابعاد به ميليمتر مي باشد تمام

A
1  

B C D  E F G 

 قطر

H 

  كمينه  بيشينه  كمينه  بيشينه  قطر

9000  3500  4000  2000  1000  600  1500  2000  500  500  

  

J K 

  كمينه
R 

  قطر
M N  O P  R S T 

300  400 350 800 400 800 500 900 400 1200  

  

U V W X Y Z AA 
2 
AB AC

 2   

500  175  300  30 40 20 50 1000 1000   
  ارتفاع تقريبي  1
  ابعاد كمينه 2

  

 هوا با قطر داخلـي تقريبـاً   دهانه وروديميليمتر و مجراي  500 اتاقك بايد با دودكشي با قطر داخلي تقريباً

ين دهانه ورودي هوا به داخل اتاقك آزمون و دهانه خروجي گاز در اختالف سطح ب .ميليمتر مجهز شود 350

وارد ميليمتر مربع ) 400×800(شبكه فلزي  ميانزير اتاقك آزمون از از هوا . متر باشد نه دودكش بايد تقريباً

  .خارج مي شود دودكش يمتر مربع 3/0 دهانه تقريباً طريقاز مي شود و 

ميليمتـر وجـود داشـته     600حداقل  طولميليمتر و  500يري با قطر در داخل دودكش بايد بخش اندازه گ

  .متر باالي سطح سقف اتاقك آزمون واقع مي شود دومتر تا  5/1در  كه انتهاي پاييني باشد

ميليمتر  400ميليمتر و طول حداقل  350در داخل مجراي دهانه ورودي هوا بايد بخش اندازه گيري با قطر 

وجود داشته از دهانه ورودي هوا به داخل اتاقك آزمون و دهانه ورودي هوا به مجرا در فاصله حداقل يك متر 

  .دباش

اي اجبـاري  ومگر اينكه جريان ه ،يا داخل دهانه ورودي هوا فراهم شود/سوپاپ كنترل بايد داخل دودكش و

   .ناچيز باشد شدهروي مقدار هواي داخل  ،باد ثيرأتبهتر است اتاقك آزمون طوري ساخته شود كه . فراهم شود
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  )جعه كنيدرام 7شكل به ( منابع احتراق 2- 3-3- 28

به حلقه هاي  ه ممكن استداخل ظرفي ك) MJ/kg  27مقدار كالري(اتيل الكل سوختن  ،منبع اصلي حرارت

ميليمتر بزرگتـر   100قطر خارجي ظرف مورد استفاده بايد دست كم . ، مي باشدهم مركز تقسيم بندي شود

 هپيچميليمتر كوچكتر از قطر داخلي  40قطر داخلي ظرف بايد دست كم . باشد نيبيرو هپيچاز قطر خارجي 

  . باشد دروني

  .دقيقه مي باشد 20تقريبي زمان احتراق معادل ميليمتر باشد كه  30±1سطح اوليه الكل داخل ظرف بايد 

داده شـده   كه بصورت عمـودي قـرار  است تخت منتشر كننده حرارت ريكي صفحه الكت ، منبع ثانويه حرارت

هـاي   مقاومـت مجموع از كه  مي باشد ميليمتر 500ميليمتر و عرض  800به ارتفاع  تقريباًاين صفحه  .است

 درجـه سلسـيوس   750 در صـفحه دماي قابل تنظيم براي نگهداشتن  تغذيهكيلو وات با منبع  24گرمايشي 

متر بايد روبـروي صـفحه قـرار     2/1ارتفاع ميليمتر و  900حفاظ فلزي نيم استوانه به قطر . ساخته شده است

  . داده شود

  .دكرمي توان حذف را ميليمتر، حفاظ  500ها با ابعاد خارجي بزرگتر از  هنگام آزمون سيم پيچ -يادآوري

  كميت هاي مورد آزمون و دستگاه هاي اندازه گيري 4- 28

 دماها 1- 4- 28

  :ددماهاي زير بوسيله ترموكوپل ها يا دستگاه هاي معادل بايد اندازه گيري شو

  ؛دهانه  ورودي هوا -

 ؛دهانه خروجي هوا -

 ؛)انتخابي(در باال  LVپيچه سطح -

 ؛)انتخابي(در باال  HVپيچه سطح -

 ؛)انتخابي(شبيه سازي شده آن، در باال و پايين  قستهسته يا  ساق -

 ؛)انتخابي(در وسط  LV هپيچ مجراي بين هسته و -

 .)انتخابي(در وسط  HV هپيچ و LV هپيچمجراي بين  -

 .نمايش داده شده است 8آزمون در شكل موضوع محل اندازه گيري حسگرهاي روي  -يادآوري

 كميت هاي ديگر مورد اندازه گيري 2- 4- 28

 يمتـر در ميل 500در امتـداد دسـت كـم     نور مرئي در بخش اندازه گيري، اين اندازه گيري بايد انتقال -

 .دود انجام شود از ميانمسير اپتيكي 

متـر   يـك انتقال نسـبت بـه    ضريبمي باشد، مقدار ) به متر( pطول واقعي مسير اپتيكي  و Xانتقال اپتيكي  ضريب -يادآوري

ι=Xمسير 
1/p مي باشد.  

 .نرخ جريان هوا در دهانه ورودي هوا -

 .)انتخابي(نرخ جريان گاز در دودكش  -
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 آزمون موضوعبدون اتاقك آزمون  اتتنظيم 5- 28

به مـدتي كـه كمتـر     ،يلو وات بصورت مداومك 24با منتشر كننده حرارت صفحه تحريك اتاقك بايد پس از 

  .شود ، تنظيمنباشد دقيقه 40از

   پايـدار نرخ جريان هواي اندازه گيري شده در بخش دهانه ورودي بايد طوري تنظـيم شـود كـه در شـرايط     

15 %m
3
/s±21/0 بر اساس جريان هواي طبيعـي   مايشآز دستگاههنگامي كه  . درجه سلسيوس باشد 20در

در صـورت  . نمـود كنتـرل يـا دسـتگاه معـادل، اصـالح       سـوپاپ تنظـيم  بـا   مي تـوان را هوا ن باشد نرخ جريا

مي توان نرخ جريان هوا را تنظـيم   امانه فنس تنظيمبا با هواي اجباري، ايش آزم از دستگاه هايبرداري  رهبه

  .دنمو

 .الزم باشد ط پايدارجريان هواي مورد نياز در شراي نرخ ديگري براي حصول اتتنظيمامكان دارد  -يادآوري

 روش آزمون 6- 28

  :با در نظر گرفتن شرايط زير نصب شود 8شكل  آزمون بايد داخل اتاقك آزمون مطابقموضوع 

  .ميليمتر باشد 175 تقريباً بايد بيرونيسطح سيم پيچ  و منتشر كننده حرارتفاصله بين صفحه  -

 .سطح سيم پيچ ترانسفورماتور باشد پايين تر ازميليمتر  40 سطح اوليه الكل داخل ظرف بايد تقريباً -

 .الزم است مين كننده أتوافق بين خريدار و تآزمون ، موضوع  يحاطر اب متناسب برخي مواقع،در  -يادآوري

 .آزمون باشدموضوع به صفحه گرمايشي و هم مركز با  وحفاظ فلزي نيمه استوانه اي بايد روبر -

 30تا  15در آغاز آزمون بايد بين ، آزمونموضوع و  هواي دهانه وروديدماي دماي داخل اتاقك آزمون،  -

 . درجه سلسيوس باشد

 .با الكل پر شود) دقيقه پنجدر حدود   عمالً (الكل درست پيش از شروع  ظرف -

، شـروع  ) كيلـو وات  24( منتشـر كننـده حـرارت   صفحه روشن شدن الكل  و مشتعل شدن لحظه از  آزمون

كميت هاي فهرست شده در بنـد  . شودخاموش دقيقه  40س از پد باي منتشر كننده حرارتصفحه  .شود مي

  .كل مدت آزمون ثبت شوددر دقيقه از آغاز آزمون يا  60بايد به مدت دست كم  2-4-28و  1-4-28فرعي 

هسته و ساق جايگزين مواد . وزن شوددرصد يا باالتر  ±5/0 دقتآزمون بايد پيش و پس از آزمون با موضوع 

 .بطور جداگانه وزن شود ممكن است يعايق هايقسمت ها با  هپيچ

 گزارش آزمون 7- 28

  :باشد گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير

  ).تقاضا كرده باشداگر خريدار (نتيجه آزمون انجام شده روي نمونه هاي مواد ) الف

گيري شده  و وزن اندازه) ير باشداگر امكان پذ(مواد قابل اشتعال جرم محاسبه شده كل و انرژي گرمايي ) ب

  .آزمونموضوع 

نرخ جريان هوا، دماهاي داخل بخش هاي انـدازه گيـري، تنظـيم مقـدار     (اتاقك آزمون  اتنتيجه تنظيم) پ

  )كنترل يا سامانه استخراج گاز، غيره سوپاپ
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زد و انرژي الكتريكي شرح كاملي از روش انجام آزمون، شامل دوره هاي زماني در مدتي كه الكل مي سو) ت

  .شود اعمال مي

و گرمـاي  آزاد شـده محاسـبه شـده     ) درصد ±10 دقت(جرمي مواد قابل اشتعال در طول آزمون  اتتلف) ث

(MJ) )اگر امكان پذير باشد(.  

دقيقـه يـا كمتـر، شـروع شـده از ابتـداي آزمـون        دو  زمانيآزمون در فواصل  در طولدماهاي ثبت شده ) ج

  .)مشتعل كردن الكل(

  .)به درصد( است ثبت شده آزمونطول در  بطور پيوسته كه اندازه گيري  عبور نور مرئي در بخش هاي)چ

قيقه يـا كمتـر دربخـش    دو دزماني در فواصل در طول آزمون ي شده راندازه گي ي نرخ ورود جريان هوا) ح

m)هاي اندازه گيري 
3
/s).  

  .آزمونموضوع  ةمشاهدقابل در برابر آتش  رفتار) خ

 نمعيار براي ارزيابي نتايچ آزمو 8- 28

  :بايد در آزمون قبول تلقي شودزمون آموضوع اگر معيارهاي زير برقرار باشد 

از در طول آزمون دودكش نبايد داخل  يدماي پيرامون گازها در بخش اندازه گيرنسبت به  ،جهش دما) الف

  .كلوين فراتر روددرجه  420

، )دقيقه پس از آغاز آزمـون  45( منتشر كننده حرارتدقيقه پس از قطع شدن جريان برق  صفحه  پنج) ب

كلـوين  درجـه   140داخل دودكش نبايد از  يدماي پيرامون گازها در بخش اندازه گيرنسبت به  ،جهش دما

  .بايد كاهش يابد  اي دقيقه 10 هاي دورهدر طول اندازه گيري دماي  مقدارفراتر رود و 

 80نبايـد از  از آغـاز آزمـون    دقيقـه  60ي گازها در بخش اندازه گيري داخل دودكش پس از جهش دما)پ

  .شده است متوقفآتش سوختن كه ست ا بيانگر ايناين شرايط . فراتر روددرجه كلوين 

مي توانـد   بيشتر ييجهش دمادما با جريان هواي طبيعي جلوگيري كند  افتچنانچه انرژي حرارتي ذخيره شده از  -يادآوري

  .مجاز باشد

دود  سرتاسـر به مسـير اپتيكـي    مربوطنور در بخش اندازه گيري، انتقال اپتيكي  ضريبميانگين حسابي  )ت

 .نباشد )شاخص( درصد 20دقيقه پس از آغاز آزمون بايد كمتر از  60دقيقه تا  20بين  ،متر يك

 رواداري ها 29

 .د باش ،ده استمشخص ش 2620استاندارد ملي ايران شماره  1جدول  همانطوري كه در رواداري ها بايد 

 مستقيم  تماسر حفاظت در براب 30

نشده است، بايـد بـا    مينأتمستقيم  تماسآن براي حفاظت در برابر  ساختمانياجزاء كه  هاييررانسفورماتوت

 .مطابق قوانين ملي عرضه شود ،خطرهنده ، نشان د)پالك هشدار دهنده يا نشان ويژه(قابل ديد  شيء

 درجه هاي حفاظت فراهم شده توسط محفظه ها 31

درجـه  . يط محل و محيطي كه ترانسفورماتور نصب مي شود، بستگي خواهـد داشـت  محفظه به شرا يحاطر

  .مشخص شود 60529شماره  IECاستاندارد محفظه بايد با مراجعه به حفاظت 
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 ترمينال هاي زمين  32

برق  بيتمام قسمتهاي . شود تعبيه ترمينال زمينبر روي ترانسفورماتورها  حفاظتي بايدبراي اتصال رساناي 

  .ديگري به ترمينال زمين متصل شودروش  يا بدنهايد توسط بانا فلزي رس

 و سفارش استعالمراي اطالعات مورد نياز ب 33

  .به كار رود  2620استاندارد ملي ايران شماره الزامات پيوست  الف  
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  :راهنما

  حفاظ   1

  منتشر كننده حرارتصفحه    2

  ظرف الكل   3

  مراجعه كنيد  ACتا  AAو  Zتا  Aبراي ابعاد  6به جدول  -يادآوري

  

  

  اتاقك آزمون -7شكل 
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  :راهنما

  آزمون موضوعهاي  موقعيت ترمينال   7  ها  هپيچ   4  حفاظ   1

  حسگرهاي اندازه گيري   8  هسته    5  منتشر كننده حرارتصفحه    2

  دهانه ورودي هوا   9  دهانه خروجي هوا   6  ظرف الكل   3

  مراجعه كنيد  ACتا  AAو  Zتا  Aابعاد براي  6به جدول  -يادآوري

  

  جزئيات اتاقك آزمون - 8شكل 
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  پيوست الف

  )اطالعاتي(

  نصب و ايمني ترانسفورماتور هاي نوع خشك

  كتابچه راهنما    1-الف

 ،حمـل و نقـل  الزامـات  نصـب،   الزامـات دستورالعمل هاي مربـوط بـه   كتابچه مين كننده، أتوصيه مي شود ت

جز در مواردي . تحويل نمايد خريداربه نمونه ارائه اولين  هنگامبه بخصوص را و عملكرد ، نگهداري اندازي راه

در به خريدار به موقع اين كتابچه ها  تحويلمناسبي براي  روش، معين شده باشدكه در قرارداد طور ديگري 

و  مـل و نقـل  حبـراي سـازماندهي    انجـام اقـدامات  درستي نصـب و  اشد بنظر گرفته مي شود تا خريدار قادر 

  .بررسي نمايد، باشد، چنانچه قابل اجرا را اندازي راه

  نصب  2-الف

  كليات   1-2-الف

  :ايمني در كاربرد ترانسفورماتور مي تواند از نقطه نظرهاي مختلف مورد مالحظه قرار گيرد

  ؛خطرناك ناشي از خرابي هاي داخلي حوادثايمني اصلي ترانسفورماتور به منظور رهايي از ) الف

  ؛اجتناب ناپذير حوادثدر مقابل  ،نصب پيشگيرانه انجام اقداماتناشي از ايمني ) ب

  ؛خارجي حوادثپيامد  محدود كردن) پ

  .نظارت كند  پجهت  بهبود ايمني در ب و  انجام اقدامات قوانين و مقررات  ملي بايد بر 

  .دمشخص مي كن را كه بايد رعايت  شود، نصب الزامات استانداردهاي ملي، 

  .دارند برتريبر محتويات اين پيوست اطالعاتي   قوانين و مقررات ملي -يادآوري

از درجـه  براي اطمينان را مين كننده و خريدار أتوسط تاقدامات انجام شده از بندهاي فرعي زير چند نمونه 

  .دهدايمني ارائه مي  قابل قبول

  ايمني اصلي   2-2-الف

قابليــت اطمينــان الزم در برابــر خرابــي هــاي خطرنــاك داخــل  ،رداســتاندا محتــواي ايــنالزامــات  اجــراي

توصيه مي شـود  . استانداردهاي مربوطه قابل اعمال است ،براي متعلقات اصلي. ارائه مي دهد را ترانسفورماتور

اسـتانداردهاي   ازو راهنمايي هـاي بارگـذاري    پيروي شودسازنده روي قابليت هاي بارگذاري  رالعملدستواز 

  .دهم شوفراملي 

  :نكات ويژه زير مي تواند قابل استفاده باشد

  عايقي؛ هاي سطوح و آزمون -

 ؛شدهو آزمون شده  تضمينتلفات بيشينه حرارت توليد شده ناشي از  -

 ؛بيشينه دما در هنگام كار -

ا اين نكات را  راهنم كتابچهتوصيه مي شود  .نگهداري منظم ترانسفورماتور، تجهيزات جنبي و محافظ آن -

 ر داشته باشد؛در ب

 ؛ر خصوص  شرايط نگهداري راهنمايي نمايدراهنما د كتابچهتوصيه مي شود  -
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 .)خارجي يا داخلي(در صورت احتمال خطر آتش  F1ردهاستفاده از ترانسفورماتور  -

  اقدامات احتياطي نصب  3-2-الف

  .ستشده ا ارائهاقدامات احتياطي نصب در قوانين و مقررات ملي و در استانداردهاي ملي 

  :در نظر بگيرند زير را كه جامع هم نيست،ليست نكات  ،نصب انطراحتوصيه مي شود 

بيشينه دمايي محدوده هاي  پايين تر از ،بهتر است براي حفظ دماي هواي محيطخنك كنندگي  سامانه -

  ؛مناسب باشد ،مشخص شده

 ؛يا صاعقه ناشي از شبكهاضافه ولتاژ گذراي مناسب در برابر  تظاحف -

 ؛ترانسفورماتور داخليدر برابر  اتصال كوتاه  ايستادگياضافه جريان و قابليت  تظاحف -

ها،  رله(و در نصب ) دما، غيرهنشانگر اتصاالت روي دستگاه هاي (هاي ديگر روي ترانسفورماتور  تظافح -

 ؛.)فيوزها، غيره

 ؛ور يا از جاي ديگراز خود ترانسفورماته نشأت گرفتآتش و پيامدها و پيش بيني در برابر  احتمال خطر -

با قسمت هاي برقدار يا داغ و محدود كردن حضـور اشـخاص در    تماسدسترسي محدود براي پرهيز از  -

 ؛صورت خرابي

 ؛بيرون دستگاه )نويز( انتشار اختاللكردن  محدود -

 ؛براي شينه ها يا كابل ها، كنترل تشعشع ميدان مغناطيسي ممكن است ضروري باشد -

 محيط؛هواي گي فراهم كردن موانع آلود -

 ؛توليد و انباشت گازهااز جلوگيري  -

  زير را فراهم كنندموارد بهتر است  نصبطراحان    4-2-الف

مگـر   ،3-2-4حدود داده شده در بنـد   پايين تر از ،براي حفظ دماي پيرامون ترانسفورماتورتهويه كافي  -

  .مين كننده و خريدار طور ديگري توافق شده باشدأاينكه بين ت

  در بنـد داده شـده   حـدود پـايين    بـاالتر از  ،هاي مناسب براي حفظ دمـاي هـواي محـيط   گيري اندازه  -

 .مگر اينكه طور ديگري مشخص شده باشد ،4-2-3 

 .اضافه ولتاژهاي گذرادر برابر مناسب  تظاحف -

پـيش از  را ي جريـان مغناطيسـ  ، كليد قدرتوقتي كه ذر گسريع توصيه مي شود مراقب روي دادن اضافه ولتاژهاي  -يادآوري

يي اغلب چندين بار  با زياد شـدن  مقـدار قلـه در    اگذرولتاژهاي چنين . باشيد ،قطع مي كند رسيدن آن به جريان طبيعي صفر

  .تكرار مي شود كليد قدرت عملكردطول يك 

  .رماتور را از منبع انرژي قطع كندبالفاصله ترانسفودر هنگام اضافه جريان زياد ي كه اسامانه وسيله يا  -

 .نزديكي منابع حرارتياظت در برابر حرارت در اثر حف -

 .نگهداري براي دودها و گازهاي قابل احتراقكمينه كيسه هاي  -

 .دسترسي محدود شده به داليل ايمني -

 .چنانچه الزم باشد دستگاهصداي بيرون  محدود كردن -



 ٣٧

توسط حفاظ  تگاهدسبيرون ) شينهيا  تبخصوص در طول اتصاال(ميدان هاي مغناطيسي  تشعشعكنترل  -

 .يا فواصل كافي دستگاه در
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ICS: 29.180 

  37:  صفحه  

 

 


