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  خدا نامهب
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسـسة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 سـتانداردهاي ا نـشر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي (ملي
 مؤسـسات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 دي،توليـ  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  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 كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )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 يزن ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ارداستاند
 المللـي  بـين  كميـسيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميـسيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 
 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مـصرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي نايرا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محـصوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حـصول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تـصويب  اب

 اجـراي  كـشور،  محـصوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي
 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد
 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال سساتمؤ و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي (كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و نـد ك مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسـايل  )واسـنجي  (كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 ايـن  وظـايف  گردي از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات 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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  پيش گفتار
  

 آن نويس پيش كه" خود محافظمايع پر ترانسفورماتورهاي : 13 قسمت -ترانسفورماتورهاي قدرت" استاندارد
 در و شـده  تـدوين  و تهيـه   ايـران  تحقيقـات صـنعتي   و اسـتاندارد  توسط مؤسـسة  مربوط هاي دركميسيون

 تـصويب  مـورد  19/12/86   مورخيكبرق و الكترون استاندارد ملي كميتة اجالس چهارصد و بيست و سومين
 تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ليم هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي
IEC 60076 Part 13: 2006, Power transformers- Part 13: Self-protected liquid-filled 
transformers 

 
  



  

  خود محافظمايع پر نسفورماتورهاي ترا: 13 قسمت -ترانسفورماتورهاي قدرت

 هدف و دامنه كاربرد  1
با خنك كنندگي طبيعي فشار ضعيف مايع پر خود محافظ و /اين استاندارد براي ترانسفورماتورهاي فشار قوي

و باز يا  كيلوولت آمپر به منظور استفاده در فضاي بسته 1000 كيلوولت آمپر تا 50 اسمي  هاي توانبراي
  :داراي

   كيلوولت؛24داراي باالترين ولتاژ  براي تجهيزات تا ) فشار قوي(چ اوليه سيم پي
  كيلوولت؛1/1 ولتاژ براي تجهيزات داراي باالترين) فشار ضعيف(سيم پيچ ثانويه 

  .بكار مي رود
 و مردم را اموالفظ و قطع كننده مجهز شده اند تا محيط زيست، احماين ترانسفورماتورها به دستگاه خود 

ت نموده و از هرگونه اختالل در شبكه فشار قوي، ناشي از خرابي داخلي ترانسفورماتور جلوگيري محافظ
  .كنند

 تعيين شده در استانداردهاي سري ت مربوطترانسفورماتورهاي تحت پوشش اين استاندارد مطابق با الزاما
IEC 60076 است.  
امانه و حفاظت سامانه حساس در اتصال با  تأمين هماهنگي سبراي ترانسفورماتور خود محافظ استفاده از 

 تغذيه از  سمت فشار ضعيف است، انه حفاظتي براي عملكرد در هنگامي كهسام. مجاز استديگر دستگاه ها 
  .يست ترانسفورماتور خود محافظ به منظور كار كردن موازي با ترانسفورماتور ديگر ن.طراحي نشده است

 ديگر با توافق بين اسمي كيلوولت يا توان 24ن براي ترانسفورماتورهاي با ولتاژ باالتر از اين استاندارد را مي توا -يادآوري
  .توصيه مي شود آزمون هاي تأييدي در سطح مناسب انجام شود. سازنده و خريدار به كار برد

 مراجع الزامي  2
بدين ترتيب آن . ده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن ها ارجاع ش

  . محسوب مي شودملي ايران جزئي از اين استاندارد مقررات 
آن  بعدي تجديدنظرهاي و اصالحيه ها باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در

شده  داده ارجاع اآنه به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در .نيست ايران ملي استاندارد اين مورد نظر
 . است نظر مورد آنها بعدي اصالحيه هاي و تجديدنظر آخرين همواره است،

  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده
  
مقررات :  قسمت اول- هاي قدرتترانسفورماتور ،1381سال : 2620استاندارد ملي ايران شماره   1- 2

 يعموم
 افزايش دما:  قسمت دوم- هاي قدرتترانسفورماتور، 1381سال  : 2621ره استاندارد ملي ايران شما  2- 2



  

سطوح :  قسمت سوم- هاي قدرتترانسفورماتور، 1381سال  : 2622استاندارد ملي ايران شماره   3- 2
 الكتريك و فواصل هوايي بيروني  عايق بندي، آزمون هاي دي

توانمندي :  قسمت پنجم-  هاي قدرتفورماتورترانس، 1381سال  : 2624استاندارد ملي ايران شماره   4- 2
 ايستادگي ترانسفورماتور در برابر اتصال كوتاه

 ، راهنماي بارگيري ترانسفورهاي غوطه ور در روغن1379سال  : 5494استاندارد ملي ايران شماره   5- 2
يق معدني ، ويژگي ها و روش هاي آزمون روغنهاي عا1366سال  : 2661استاندارد ملي ايران شماره   6- 2

   ها و كليدهاترانسفورماتوربراي 
2-7 IEC 60137, Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V 
2-8 IEC 60270, High-voltage test techniques – Partial discharge measurements 
2-9 IEC 60282-1, High-voltage fuses – Part 1: Current-limiting fuses 
2-10 IEC 60836, Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical  
            purposes 
2-11 IEC 61099, Specifications for unused synthetic organic esters for electrical purposes 

  

 اصطالحات و تعاريف   3
  : تعاريف زير به كار مي روددر اين استاندارد، اصطالحات و

3-1    

  ي خود محافظعملكرد
تركيدگي مخزن، انفجار، (يكپارچه در داخل ترانسفورماتور براي جلوگيري از پيامدهاي خارجي  عملكرد
  .ناشي از خرابي در داخل ترانسفورماتور)  ماده، جرقه زدن و اختالل در شبكه هاي تغذيهپاشش

3-2    

  عملكرد قطع كنندگي 
فظ احمدستگاه خود دكار اتصال مابين ترمينال هاي فشار قوي  و قسمت فعال ترانسفورماتور توسط قطع خو

  .و قطع كننده
  .است حذف جريان و ولتاژ در سمت فشار ضعيف  درهدف از اين عملك

3-3  

  1(SPDD)  دستگاه خود محافظ و قطع كننده
  .رد داكنندگي قطع عملكرد و يفظاحم خود كه عملكرداست دستگاهي 

  شرايط كار  4
  .اعمال مي شود  2620 ملي ايران شماره در استانداردتوصيف شده شرايط كار عادي 

                                                 
1 Self-Protection and Disconnection Device 



  

  مشخصه هاي الكتريكي  5
   اسميتوان   1- 5

  . باشد 2620 ملي ايران شماره استاندارد  3-4 بايد مطابق با بند اسميتوان 

  باالترين ولتاژ براي تجهيزات  2- 5
  :تجهيزات بايد مقادير زير باشدباالترين مقادير ولتاژ براي 

   براي سيم پيچ فشار قوي ؛كيلوولت 24تا   -
 .فشار ضعيفبراي سيم پيچ  كيلوولت 1/1  -

  سيم پيچ ها  3- 5

   پيچ فشار قوي سيم  5-3-1
  . طراحي شده اندتك ولتاژ اوليه اين ترانسفورماتورها براي 

  سيم پيچ فشار ضعيف  5-3-2
  . طراحي شده اندك ولتاژ ثانويه  تاين ترانسفورماتورها براي 

  انشعاب ها  4- 5
فظ را تضمين احم درصد باشد تا هماهنگي  قابل قبول با سامانه خود ±5گستره انشعاب بايد در محدوده 

  :گستره هاي انشعاب ترجيحي عبارتند از. كند
  صفر درصد؛  -
  درصد؛5/2±  -
 . درصد5±  -

 انتخاب ، است مدار باز كه به سيم پيچ فشار قوي متصل شده1تنظيم ولتاژبا استفاده از كليد بايد انشعاب 
  .شود

  گروه اتصال  5- 5
  گروه هاي اتصال بايد

-  Ii0 يا Iin0براي ترانسفورماتورهاي تك فاز؛   
-  Yzn يا Dyn ؛ كيلو ولت آمپر160 براي ترانسفورماتورهاي تا 
-  Dyn باشد كيلو ولت آمپر 1000 تا 250 براي ترانسفورماتورهاي. 

  استاندارد10-3به بند (  باشد 11شكل نماد گذاري ساعت براي ترانسفورماتورهاي سه فاز بايد يك يا پنج يا 
  ). مراجعه كنيد 2620ملي ايران شماره 

                                                 
1 Tap switch 



  

  تصال خنثي سيم پيچ فشار ضعيفتعيين ابعاد ا  6- 5
 بين فاز و طاخ (خطا و جريان اسميبراي جريان  رساناي خنثي و ترمينال سيم پيچ فشار ضعيفابعاد 

  .دباشمتناسب  بايد) رساناي خنثي

  امپدانس اتصال كوتاه  7- 5
 ملي ايران  استاندارد3-2-2-3 درجه سلسيوس مطابق با بند 75مقدار امپدانس اتصال كوتاه در دماي مرجع 

  .است 2624شماره 

  سطوح عايقي و آزمون هاي دي الكتريك  8- 5

  فشار ضعيفسيم پيچ   8-1- 5
  . استكيلو ولت 10 مجزا .a.cمنبع با ولتاژ ايستادگي 

 د ترانسفورماتورهايبراي ترانسفورماتورهايي كه در معرض تنش هاي دي الكتريك باالتر قرار گرفته اند مانن
  .استكيلو ولت  30 اسمينصب شده در بيرون شهر يا روستا، ولتاژ ايستادگي  ضربه صاعقه 

  .استكاهش احتمال عيب بين سمت فشار ضعيف ترانسفورماتور و زمين سطح عايقي باالتر، استفاده از دليل  -يادآوري

  سيم پيچ فشار قوي  8-2- 5
 مجزا بايد همان مقادير تعيين شده در .a.cمنبع با مقادير ولتاژ ايستادگي ضربه صاعقه و ولتاژ ايستادگي 

قه پيشنهادي به منظور مقادير باالي ضربه صاع.  باشد2622 استاندارد ملي ايران شماره 3و جدول  2جدول 
  .ايستادگي در برابر اضافه ولتاژهاي ناشي از عملكرد سامانه محافظ داخلي بايد انتخاب شود

   اسميحدود جهش دما در توان   9- 5
  .تعيين شده است 2621 ملي ايران شماره  دما در استانداردجهش حدود 

   اضافه بارتوانايي  5-10
 ملي ايران استاندارد  تحت شرايط اضافه بار مجاز تعريف شده درفظ و قطع كننده نبايداحمدستگاه خود 

  .عمل نمايد  5494شماره 

  (SPDD)فظ و قطع كننده احمدستگاه خود   6
  الزامات عملكردي  6-1

 داخلي، عيببروز مجهز شده اند كه در صورت فظ و قطع كننده احمدستگاه خود اين ترانسفورماتورها به 
  :سازد را برآورده مي  زيراهداف

  ؛پيشگيري  از تاثيرات خارجي  -
 بروز عيب مجاز است؛ اعوجاج مخزن در نتيجه بهر حال. داخل مخزن ترانسفورماتوردر خرابي نگهداشتن   -
  از داخل به بيرون مخزن؛، مواد يا گاز دي الكتريك مايعپيشگيري از بيرون پاشي  -
 ؛ن مخزن از داخل به بيروي الكتريكپيشگيري از انتشار قوس  -



  

 ؛)قطع اتصال( داخل ترانسفورماتور خطاي جريان حذف  -
 .فشار قوي 1 بدون قطع تغذيه كننده،فقط ترانسفورماتور معيوبجدا شدن   -

  اصول هماهنگي  6-2
ارائه نمايد تا كاربر  فشار قوي فظ و قطع كنندهاحمدستگاه خود سازنده بايد اطالعاتي درباره مشخصه هاي 

  :بتواند
 هماهنگ شده است تا از قطع نادرست ، باال دست فشار قويشبكهت ظافح كند كه مشخصه هاي تائيد  -

  .تغذيه كننده پيشگيري كند
 هماهنگ شده است تا از قطع ،پايين دستشبكه فشار ضعيف  تظاحف كند كه مشخصه هاي تائيد  -

 . پيشگيري كندترانسفورماتورنادرست 
د كه طرح حفاظت شبكه فشار ضعيف به گونه اي هماهنگ است كه  استفاده كننده همچنين بايد مطمئن شو

  .داخل مخزن ترانسفورماتور بصورت ناخواسته قطع نگرددفظ و قطع كننده احمدستگاه خود 
قابل قابل دسترسي و  محل بهره برداريداخل مخزن ترانسفورماتور در  و قطع كننده ظفاحمدستگاه خود 

  .نمي باشدتنظيم 
اعداد مرجع بايد بر روي پالك . ده هاي ضروري براي تعريف سامانه محافظ بايد ارائه شودمنحني ها يا دا

  . شوددرجمشخصات 

  الزامات مكانيكي  6-3
عمل  حمل و نقل و نصب عادي ايطنبايد توسط شوك يا لرزه ناشي از شر و قطع كننده ظفاحمدستگاه خود 

  .نمايد

  الزامات ساختاري    7
  داري مايعسامانه حفظ و  نگه  7-1

بجز زماني كه بين سازنده و خريدار طور ديگري توافق شده باشد، ترانسفورماتور بايد بطور كامل پرشده و 
  . درزگيري شود2بطور سربسته و محكم

  بوشينگ ها  7-2
  . باشدIEC 60137  استاندارد فشار قوي بايد مطابق با هايبوشينگ

  : را تحمل نمايدها و كشش هاي زيرترانسفورماتور و بوشينگ هاي  اتصال بايد تنش 
 ؛كنندهو قطع  ظفاحم خود عملكرد داخلي و خارجي در مدت زمان خطايدر شرايط   -
 ؛شينگ هاي متصل شده به شبكه داراي برقو قطع كننده  با بو ظفاحم خود عملكردپس از زمان   -
 .در مدت جابجايي، حمل و نقل و انبارش ترانسفورماتور  -

                                                 
1 Feeder 
2 Hermetically 



  

  .مجاز استچينش هاي ويژه ترمينال با توافق بين سازنده و خريدار فاده از است -يادآوري

  مايع دي الكتريك و جنس قطعات   7-3
استفاده از . است  2661 ملي ايران شماره مايع دي الكتريك ترجيحي روغن معدني، مطابق با استاندارد

مطابق سنتزي  استرهاي و IEC 60836  مطابق با استاندارد الكتريك ديگر نظير سيليكون مايع ديهاي مايع
  .مجاز استبا توافق بين سازنده و خريدار   IEC 61099 با استاندارد

  . ترانسفورماتور بايد سازگار با مايع دي الكتريك باشدارمواد استفاده شده در ساخت
 براي تاييد مشخصه هاي عملكردي سامانه  نياز به انجام آزمون هاي معيني غير روغن معدني هاياستفاده از مايع -يادآوري

  .داردرا حفاظتي در اين مايع 

  عملكرد  قطع كنندگي   7-4
 آن را سازنده بايدتعبيه شده است سه فاز يا دو فاز  كننده دستگاه قطع  براي ترانسفورماتور هاي سه فاز،اگر 

  .كنداظهار 

   ارائه مي شودتوسط مشتريي كه اطالعات  8
بايد در  مناسب، اطالعات زير عملكرد قطعو قطع كننده و براي اطمينان از  ظفاحمه خود براي طراحي دستگا

  :ارائه شودتقاضا 
  ؛) تك فازخطاي سه فاز و جريان خطايجريان  (خطانوع، مقدار و مدت زمان جريان هاي   -
 . هاي شبكهتمشخصات حفاظ   -

   ارائه مي شودتوسط سازندهكه  ياطالعات  9
  .قطع كننده  فشار قوي را ارائه كند-رجع دياگرام اطالعات هماهنگي براي دستگاه حفاظتسازنده بايد م

 بايد توسط فشار قوي و فشار ضعيفو قطع كننده با شبكه هاي  ظفاحمدياگرام هماهنگي دستگاه خود 
  .سازنده ارائه شود

   پالك مشخصات  10
  . باشد 2620اره  ملي ايران شم استاندارد7پالك مشخصات بايد مطابق با بند 

به همراه موارد زير  بايد در پالك  2620 ملي ايران شماره  استاندارد1- 7الزامات فهرست شده در زيربند 
  :مشخصات درج شود

   ترانسفورماتور خود محافظ؛- نوع ترانسفورماتور  -
 ؛ و نوع  پر شدگيمايع نگهداري درزگير سربسته و محكم  يا   -
 ؛)در بازه جريان مربوط(يان جر/زمانجزئيات منحني   -
 .بيشينه جريان قطع  -



  

  آزمون ها  11
  )آزمون هاي جاري، نوعي و ويژه( فهرست و طبقه بندي آزمون ها   11-1

بجز آزمون هاي تغيير يافته و . انجام شود IEC 60076  استانداردها بايد مطابق با قسمت هاي مربوطآزمون 
  .اضافي كه در زير بيان شده است

   هاي جاريزمونآ  11-2
  . باشد 2620 ملي ايران شماره  استاندارد1-1-10آزمون ها بايد به صورت تعيين شده در 

  آزمون هاي نوعي  11-3
  . باشد 2620 ملي ايران شماره  استاندارد2-1-10آزمون ها بايد به صورت تعيين شده در 

  :جام شودآزمون هاي نوعي زير براي نشان دادن سازگاري با استاندارد بايد ان
  ؛)1-12بند (تخليه جزيي  −
 ؛)8-4- 12بند (ولتاژ ضربه صاعقه فشار ضعيف  −
 ؛)7- 4-12بند (جهش دماي اضافه بار  −
 ؛)3-12بند (جريان كليدزني و هجومي  −
 ؛)4- 4-12بند (اضافه بار تك فاز فشار ضعيف  −
 ؛)5- 4-12بند (امپدانس اتصال كوتاه سه فاز فشار ضعيف  −
 ؛)3- 4-12 بند(نشت مايع دي الكتريك  −
 ؛)2- 4-12بند (حلقه هاي اتصال كوتاه شده سيم پيچ  فشار ضعيف  −
 ؛)6- 4-12بند (سر سيم هاي اتصال كوتاه شده سيم پيچ فشار قوي  −
 ؛)9- 4-12بند (مخزن درپوش به پيوستگي الكتريكي اتصال زمين  −
 ).2-12بند (اضافه فشار مخزن  −

پنج آزمون با انجام ظ و قطع كننده مخرب هستند، فاحمبه دستگاه خود از آنجائيكه آزمون هاي مربوط 
 را (E, D, C, B, A) نمونه اوليه پنججدول يك ترتيب انجام آزمون بر روي . خواهد بودناسب مترانسفورماتور
  .ارائه مي دهد



  

  E, D, C, B, A ترتيب انجام آزمون ها بر روي نمونه هاي اوليه -1جدول 
  

  

  ، جدا شده يا از مدار خارج شدهفظ و قطع كنندهاحمدستگاه خود آزمون اتصال كوتاه با   11-4
و قطع كننده، نسبت به اضافه جريان هاي باال حساس هستند؛ در طول عمليات  ظفاحم دستگاه خود اجزاء

يرات  به منظور نشان دادن توانايي ايستادگي در برابر تاث2624 ملي ايران شماره آزمون مطابق با استاندارد
  .آنها جلوگيري شوداز عملكرد  ديناميكي اتصال كوتاه بايد 

 ترانسفورماتور بايد آزمون ،بدليل تاثير ديناميكي جريان خطا پيش از عملكرد سامانه حفاظت سمت فشار ضعيف -يادآوري
  .را تحمل نمايداتصال كوتاه 

 A BC D E  ترانسفورماتور مورد آزمون

    × ×   هامقاومت سيم پيچ
   × × ×  امپدانس اتصال كوتاه و تلفات بار
   × × ×  تلفات بي باري و جريان بي باري

   × × ×  نسبت ولتاژ و گروه برداري
    ×   )4-11بند (ايستادگي در برابر اتصال كوتاه 

    × ×   اسميجهش دما در توان 
    × ×  )7-4-12بند (جهش دماي اضافه بار 

    × ×  )فشار قوي( مجزا .a.cمنبع  باولتاژ ايستادگي 
    × ×  )فشار ضعيف( مجزا .a.cمنبع با ولتاژ ايستادگي 

    × × .a.cولتاژ ايستادگي القايي 
    × ×  ولتاژ ضربه صاعقه فشار قوي

    × ×  )8-4-12بند (ولتاژ ضربه صاعقه فشار ضعيف اگر كاربردي باشد 
    × ×  )1-12بند (تخليه جزئي 

     ×  سطح صدا
     ×  )3-12بند (جريان كليدزني و هجومي 

     ×  )4-4-12بند (اضافه بار تك فاز فشار ضعيف 
اتصال كوتاه سه فاز ترانسفورماتور  از طريق امپدانس سه فاز در سمت 

  )5-4-12بند (شبكه فشار ضعيف 
   ×   

    ×   )3-4-12بند (نشتي مايع دي الكتريك 
  ×     )2-4-12بند (حلقه هاي اتصال كوتاه شده سيم پيچ فشار ضعيف 

 ×      )6-4-12بند (سرسيم هاي اتصال كوتاه شده سيم پيچ فشار ضعيف

     ×  )9-4-12بند (مخزن درپوش به پيوستگي الكتريكي زمين 
 ×      )2-12بند (اضافه فشار  مخزن 

 × × × × ×  ليل تغييرات قطع كننده بيرون آوردن قسمت فعال از مخزن و تح



  

   آزمون روش انجام  12
  ئي اندازه گيري تخليه جز  12-1

  .انجام مي شود IEC 60270 آزمون مطابق با استاندارد
احتياط هاي خاصي . سامانه منبع سه فاز براي آزمون ترانسفورماتور هاي سه فاز بايد مورد استفاده قرار گيرد

  .است در نظر گرفته شودو پايانه هايي با تنش الكتريكي غير يكنواخت الزم  1در حالت بوشينگ نوع باز

  
  .اسمي ولتاژ برابر باUr  با Ur 4/1 درpC 100؛ Ur 2/1 درpC  50:سطوح قبولي

   چرخه اندازه گيري تخليه جزئي-1شكل 
  

  آزمون فشار ترانسفورماتور  12-2

  آزمونهدف از   12-2-1
تا زمان ن اثرات خارجي كه ترانسفورماتور در برابر افزايش فشار داخلي بدو است  اينتصديق ،هدف از آزمون

در برابر سازنده بايد ايستادگي . باشدقادر به ايستادگي كننده و پس از آن  و قطع ظفاحمخود كرد عمل
  .را بيان كند) ΔPمقدار ( براي مخزن اسميفشار داخلي بيشينه 

اگر . است فشار داخلي منوط به توافق بين سازنده و خريدارايستادگي در برابر پايين ترين مقدار مجاز 
  .آن بايد مطابق آن تنظيم شده باشدقطع عملكرد   شده باشد مجهزترانسفورماتور به دستگاه آشكارساز فشار 

  روش هاي آزمون  12-2-2
 تحت افزايش فزاينده فشار بسيار زياد در حدود يك دقيقه از مقدار  ، قرار دادن ترانسفورماتور بي برقباآزمون 
  .است دقيقه 10مقدار براي  و نگهداشتن اين ΔPصفر تا 

 دقيقه فشار اوليه روي فشارسنج و آغشته كردن مخزن 10يافتن نشتي با بازرسي چشمي در طول نگهداشتن 
  .با ماده نشت ياب، در صورت نياز، انجام مي شود

فشار  اضافهبا  بايد سامانهعملكرد چنانچه ترانسفورماتور به دستگاه آشكارساز فشار متصل شده باشد، آستانه 
  .گردد تنظيم

                                                 
1  Open-type 



  

   آزموننتايج  12-2-3
  . مخزن و پره خنك كننده، مجاز استماندگار تغيير شكل . شودوغن نبايد پديدارنشت ر

    هاي چرخه  كليدزنيآزمون  12-3

   آزمونهدف  12-3-1
  ولتاژبهو قطع كننده، هنگاميكه ترانسفورماتور  ظفاحم اين است كه دستگاه خود تصديقهدف از اين آزمون 

  دست كم، شبكهتوصيه مي شود توان اتصال كوتاه .كندعمل نبه علت جريان هجومي  مي شود،وصل  اسمي
  . آزمون باشدمورد ترانسفورماتور اسمي برابر توان 50

  روش هاي آزمون  12-3-2
وصل  به برق ms20± s1به مدت ) درصد+ 5  تا 0رواداري (اسميترانسفورماتور در ولتاژ آزمون برابر با ولتاژ 

  .است ثانيه 10 دست كم دار كردنهر چرخه ي برقفاصله .  بار تكرار مي شود20چرخه اين . مي شود
  .استچرخه ها و رواداري هاي ديگر براي ولتاژ و مدت زمان آزمون منوط به توافق بين سازنده و خريدار 

   قبوليمعيار 12-3-3
  .قطعي نبايد رخ دهد

   و قطع كنندهظفاحمدستگاه خود آزمون رفتار   12-4

  بندهاي مشترك قابل كاربرد براي اين آزمون ها 12-4-1

  مشخصه هاي مدار آزمون  12-4-1-1
  . باشد 2624 ملي ايران شماره مقدار توان اتصال كوتاه بايد مطابق با استاندارد

  . كندتعيينخريدار بايد مشخصات زير را  
  15/0 كمتر از:  آزمون  تغذيه توان منبعضريب -
 يمعين را تا مقدار تغذيه بايد از طريق امپدانسي كه جريان زمينشبكه ي فشار قوي اخنثنقطه ترمينال  -

و مقادير بستگي دارد خنثي نقطه زمين كردن ي اين مقادير به نوع سامانه . ودزمين ش نمايد،محدود مي 
  :ترجيحي عبارتند از

  ؛ اتصال كوتاه سه فاز جريانمقدار: مستقيم براي زمين شدن -
  ؛ آمپر100تا : شدن ايزولهراي زمين  ب-
  ؛ آمپر3000 آمپر تا 100:  براي زمين شدن با مقاومت-
  . آمپر300 آمپر تا 10:  امپدانس با براي زمين شدن-
در صورت وجود مشكالت در تنظيمات عملكرد آزمايشگاه آزمون، بهتر است ميزان جريان با توافق بين خريدار،  -يادآوري

  .ه،  تعيين گرددسازنده و آزمايشگا



  

   آماده سازي ترانسفورماتور12-4-1-2
نقطه . شود  است قرار داده مياسميدر وضعيتي كه مربوط به ولتاژ  ،در صورت وجود، 1كليد تنظيم ولتاژ

  .خنثاي فشار ضعيف و ترمينال زمين ترانسفورماتور، زمين مي شوند
ترانسفورماتور بر روي نگهدارنده عايق   گيري كردبراي اينكه جريان نشتي بين مخزن و زمين را بتوان اندازه

  .قرار داده مي شود

   مدت آزمون و اندازه گيري12-4-1-3
  .، متصل باقي بماند و قطع كنندهظفاحمدستگاه خود  كردن  دقيقه پس از عمل15تاژ بايد به مدت منبع ول
  :مي شودانجام در طي هر آزمون  گيري هايي كه اندازه

  ؛جريان هاي خط اوليه)r.m.s(مقدار موثر  -
  ولتاژهاي فاز به زمين اوليه؛) r.m.s(مقدار موثر  -
  ؛جريان زمين مخزن) r.m.s( مقدار موثر -
  ؛جريان زمين شبكه فشار قوي) r.m.s(مقدار موثر  -
  جريان خط ثانويه؛) r.m.s(مقدار موثر  -
  ؛خنثينقطه جريان ) r.m.s(مقدار موثر  -
  ؛ ثانويهنقطه خنثيلتاژ فاز به و) r.m.s(مقدار موثر  -
  ؛)استامكان پذير  افزايش فشار يي كهبراي آزمون ها( فشار مخزن ترانسفورماتور -
)  ديجيتال ( رقمي هايثباتيا ) آنالوگ( پيوسته مقادير را مي توان توسط نوسان نگار ) r.m.s(مقدار موثر  -

  .تعيين كرد
  .مجاز است براي كمك به تجزيه و تحليل هاي بعدي ،ل آزمون هااز دوربين ويدئويي در طواستفاده  -يادآوري

   معيار قبولي12-4-1-4
د و بايد توسط دستگاه خود ن نبايد از مقادير داده شده توسط سازنده فراتر روفشار قويجريان هاي خط 

  .دن شوعبور داده و قطع كننده  ظفاحم
  روي شبكه فشار قوي يا شبكه فشار ضعيف، بيشتر از قطع كننده نبايد باعث اضافه ولتاژ  بر-عملكرد محافظ

  .شودمقادير بيشينه سطح عايقي شبكه 
است خط فشار قوي سه جريان  حذف  اي به دنبال  دقيقه15شامل دوره   كه آزمونانجام زمان مدتدر 

كتريكي از آتش سوزي، پاشش مواد، نشت مايع دي الكتريك يا گاز، يا انتشار قوس ال از قبيل حادثه اي هيچ 
  .داخل به خارج مخزن نبايد رخ دهد

و قطع كننده بطور كامل  ظفاحم عملگر خود نمودپس از خارج كردن بخش هاي فعال از مخزن بايد بررسي 
  .ندشابعمل كرده 

  .اندازه گيري بررسي كردرا  از طريق فاز هر چنانچه قطع اتصال سه فاز الزم باشد، بايد 

                                                 
1 - Tap changer 



  

  .بعالوه معيار ويژه در بندهاي مربوط بيان شده است.  هاي زير كاربرد دارداين معيار براي تمام آزمون

  ترانسفورماتور با حلقه هاي فشار ضعيف  اتصال كوتاه شده   12-4-2

  هدف آزمون  12-4-2-1
  . انجام مي شودفشار ضعيف حلقه هاياين آزمون براي بررسي رفتار ترانسفورماتور در حالت اتصال كوتاه بين 

   آماده سازي ترانسفورماتور12-4-2-2
بايد در يك سيم پيچ فشار ضعيف شده  اتصال كوتاه حلقهيك براي انجام اين آزمون، ترانسفورماتوري با 

به اندازه كافي باشد كه مانع عبور جريان جريان اتصال كوتاه بايد مقطع عبور . ساخته شودويژه بصورت 
  .اتصال كوتاه در طول آزمون نگردد

 اتصال كوتاه براي به انجام حلقه هايبا شرايط باال، بهتر است تعداد بيشينه مشكالت د در صورت وجو
  .محدود شوددور  پنجتعداد بيشينه دورها  بايد به البته . رساندن آزمون افزايش يابد

   روش هاي ويژه آزمون12-4-2-3
  . خود تغذيه شوداسمين  توامتناظر با در طول آزمون، ترانسفورماتور بايد با بار سه فاز القايي 

   معيار قبولي12-4-2-4
  .گيري استبه كارقابل  4- 1-4- 12زيربند 

  ترانسفورماتور با نشت مايع دي الكتريك  12-4-3

  هدف آزمون   12-4-3-1
  . منجر به انفجار يا آتش سوزي نشود در ترانسفورماتور برقدارتصديق اين است كه  نشت زمون هدف از اين آ

  ي آزمون ويژه روش ها12-4-3-2
  .به بار سه فاز متصل مي شود اسمي و ولتاژ اسميترانسفورماتور در توان 

حدود يك ساعت در حاليكه قطع مدت زمان در ه و طوري تنظيم مي شود ك مي شود  اي تعبيهشير تخليه
  . درصد كاهش يابد50  بهحجم مايعكننده عمل نمي كند 

   معيار قبولي12-4-3-3
  .ابل بكارگيري است ق 4- 1-4- 12زيربند 

  ترانسفورماتور با اضافه بار تك فاز فشار ضعيف   12-4-4

  هدف آزمون   12-4-4-1
 آغازينگردشي جريان هاي واسطه تا خرابي آنها باست هدف از اين آزمون، ايجاد افزايش دماي سيم پيچ ها  

  . ناكافي باشد و قطع كنندهظفاحمدستگاه خود  بالفاصله براي راه اندازي 



  

   هاي آزمون ويژهروش  12-4-4-2
اين بار طوري است كه . خنثي قرار داده مي شودنقطه بار القايي در سمت فشار ضعيف، بين يك فاز و يك 

  . استترانسفورماتورفشار ضعيف  اسمي  برابر جريانچهار  تا سه بين ،فشار ضعيف آغازين جريان
ن قابل قبول، جريان بار باالتر از محدوده  اضافه بار عادي انتخاب  به منظور آسيب رساندن به سيم پيچ در مدت زما-يادآوري
  .شده است

   قبوليمعيار  12-4-4-3
  .قابل بكارگيري است 4- 1-4- 12زيربند 

   شبكه فشار ضعيفدر سمت امپدانس سه فاز  از طريقترانسفورماتور  كوتاه سه فاز اتصال  12-4-5

  هدف آزمون   12-4-5-1
انواع ( فيوزهاي محدود كننده جريانمجهز بهو قطع كننده،  ظفاحمستگاه خود اين آزمون فقط چنانچه د

  .انجام خواهد شد IEC 60282-1 باشد مطابق با استاندارد)  يا همه منظورهپشتيبان
اين نقاط بحراني وجود اگر و قطع كننده است  ظفاحمهدف از اين آزمون بررسي نقطه بحراني دستگاه خود 

  ).وري مراجعه كنيدبه يادآ(داشته باشند
جايگزين  ديگر باشد، بهتر است آزمون حفاظتيو قطع كننده، شامل قطعات  ظفاحمهنگامي كه دستگاه خود 

  .بين سازنده و خريدار تعريف شود
  .، بحراني در نظر گرفته مي شودI3 براي انواع فيوزهاي پشتيبان و همه منظوره، جريان هاي اندكي كمتر از -يادآوري

  وش هاي آزمون ويژهر12-4-5-2
سمت  است كه جريان هاي به گونه اياين بار .   به ترمينال هاي فشار ضيف متصل مي شود بار القايييك 

  .است) IEC 60282-1   مطابق با استانداردI3  ( قطع جريان كمينه  برابر مقدار 8/0 تا 75/0 بين فشار قوي
 برسد، آزمون با اتصال كوتاه فوقبه مقادير جريان هد جريان اجازه ند ، امپدانس اتصال كوتاه ترانسفورماتوراگر

  .  ترمينال هاي فشار ضعيف انجام مي شودكردن 

  معيار قبولي  12-4-5-3
  .قابل بكارگيري است 4- 1-4- 12زيربند 

  ترانسفورماتور با  اتصال كوتاه سه فاز در سرهاي سيم پيچ فشار قوي  12-4-6

  هدف آزمون   12-4-6-1
  :هدف داردو اين آزمون د

 و سمت فشار قوي فشار قوي براي بررسي رفتار صحيح مكانيكي و حرارتي رابط هاي بين بوشينگ هاي -
   ؛خطابيشينه جريان در مقابل و قطع كننده  ظفاحمدستگاه خود 

  .خطا جريان بيشينه   براي بررسي قطع صحيح در مقابل-



  

  روش هاي آزمون ويژه  12-4-6-2
 و سرهاي سيم پيچ فشار قوي در محل توافق شده بين و قطع كننده، ظفاحماه خود اتصال كوتاه بين دستگ

  سازنده و خريدار انجام مي شود
اين آزمون مي تواند بر روي نمونه بازسازي شده قسمتي از آرايش ترانسفورماتور از بوشينگ فشار قوي تا 

  .سرهاي سيم پيچ فشار قوي، شامل بخش هاي زمين شده، انجام شود
 را شامل 1 مجموعه آزمون كه IEC 60282-1 ، بايد با استانداردقدرت گذراي مدار آزمون برگشتيتاژ ول

  .باشدتعبيه نشده ترانسفورماتور در فيوزي چه اگرباشد مطابق  ،گردد مي

  معيار قبولي  12-4-6-3
  .قابل بكارگيري است - 1-4- 12زيربند 

  افزايش دما در  اضافه بار سه فاز  12-4-7

  هدف آزمون   12-4-7-1
و قطع كننده  ظفاحم باعث عملكرد نامناسب دستگاه خود ،بار اين است كه اضافه تصديقهدف از اين آزمون 

  .شودنمي 
.  چرخه اضافه بار مشخص، انجام مي شوددرآزمون زير براي نشان دادن رفتار ترانسفورماتور خود محافظ،  

 ملي ايران مقادير مجاز مطابق با استانداردبيشينه ك به دما نزدينهايي آزمون بايد طوري باشد كه مقدار 
 روغن  قسمت بااليي درجه سلسيوس و بيشينه دماي140بيشينه دماي نقطه داغ سيم پيچ ( 5494شماره 

  .باشد)  درجه سلسيوس115

  روش هاي آزمون ويژه  12-4-7-2
ژ كاهش     شده است با ولتاتصال كوتاها ،فشار ضعيف فاز سمتبوشينگ هاي  در حاليكه ترانسفورماتوردر ابتدا 

  .دو مي شيافته  تغذيه 
  . متناظر با  تلفات كل اعمال مي شود جريانيحاصل شود  حرارتيپايداريتا زماني كه  

 انجام شود و زمان اضافه بار بايد با In4/1 با اضافه بار  5494 ملي ايران شماره آزمون بايد مطابق با استاندارد
  5494 ملي ايران شماره فرمول در استاندارد.  برحسب دماي محيط آزمايشگاه محاسبه شودفرمول داده شده
  .ارائه  شده است

  معيار قبولي  12-4-7-3
  .عمل نمايد نبايد  و قطع كننده ظفاحمدستگاه خود 

  فشار ضعيف ضربه صاعقه ولتاژ  12-4-8

  هدف آزمون   1- 12-4-8
 شهر و حومهجهت نصب در ،  توزيعهاي ترانسفورماتورضعيفبندي فشار  عايق تصديقهدف از اين آزمون 
  .دنكه شديداً در معرض اضافه ولتاژ مي باش هستند ،ها روستابعضيمناطق روستايي، در 



  

  روش هاي آزمون ويژه  2- 12-4-8
اگر وجود داشته  (فشار ضعيف شامل بوشينگ خنثاي فشار ضعيف  هايضربه صاعقه بين بوشينگژ  ولتا
د و به ن به همديگر  بسته مي شوفشار قويه يكديگر و مخزن اعمال مي شود؛ بوشينگ هاي متصل ب) باشد

  .گردندزمين متصل مي 
  . استميكروثانيه50/2/1و شكل   كيلوولت30اوج  مقدار : منفي اعمال مي شود سه ضربه با قطبيت

  معيار قبولي  3- 12-4-8
  . يا خرابي نبايد رخ دهدتخليه الكتريكيهيچ 

   و مخزن درپوش الكتريكي بين تصالا 12-4-9

  هدف آزمون   12-4-9-1
  شش كيلوآمپر  و مخزن است كه قادر به عبور جرياندرپوش اتصال الكتريكي بين تصديقهدف از اين آزمون 

  .مي باشد ولت  50 بين آنها كمتر ازپتانسيل  به گونه اي كه افزايش براي مدت يك ثانيه 

  روش هاي آزمون ويژه  12-4-9-2
  كه به مدار آزمون وصل است بوسيلهترانسفورماتور انجام مي شود،  تك فاز سينوسيتغذيهاين آزمون با ولتاژ 

  . وصل مي شودترمينال زمينه و ترمينال زمين روي مخزن و رابطي بدرپوش ترمينال زمين روي 
ولتاژ هيچگاه .  باشدkA±6 10%  در محدودهبايدجريان در طول آزمون، جريان اندازه گيري مي شود و مقدار 

  .فراتر رودولت  50نبايد از 

  معيار قبولي  12-4-9-3
  .نظير انتشار قوس الكتريكي يا پاشيدن مواد نبايد روي دهدالكتريكي  تخليههيچ شكست يا 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ICS: 29.180 

  15:  صفحه  

  


