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 خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي
و تحقيقات  استاندارد مؤسسه مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه
استانداردهاي ملي (رسمي)  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

  .دارد عهده به را ايران
به  29/06/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  نام

 جهت اجرا ابالغ شده است.  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
 مؤسسات علمي، و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 و توليدي، فناوري به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،
كنندگان، صادركنندگان و مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري

ملي   نويس استانداردهاي پيش. شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز واردكنندگان،
 در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي راناي

 .شود مي منتشر و ايران چاپ رسمي)( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة
 كنند در مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 بدين ترتيب، استانداردهايي شود. مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كميتة
كه  مربوط ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي

 .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران 
(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران استانداردسازمان ملي  0F

1Fالمللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1

2(IEC) و 
2F قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

3(OIML) 3رابط تنها به عنوان و استF

4Fكدكس غذايي  كميسيون 4

5(CAC) كشور در 
 هاي يشرفتپ آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت
  شود.مي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي،

و  سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
استانداردهاي  از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

سازمان  نمايد.  استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي
اجباري  را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي

آموزش،  مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين نمايد. 
كاليبراسيون (واسنجي)  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي،
ارزيابي  تأييد صالحيت ايران نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل

دستگاه  ترويج .كند مينظارت  ها آن عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي
سطح  براي ارتقاي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل كاليبراسيون (واسنجي) يكاها، المللي بين

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي

                                                 
1-  International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد
» 5T5اكوتاتصال تحملتوانايي : 5قسمت -  ترانسفورماتورهاي قدرتTه « 

 سمت و/ يا نمايندگي رئيس: 
 طالبي گلين قشالقي، نعمت

 (دكتراي برق قدرت)
عضــو هيــات علمــي دانشــگاه آزاد اســالمي، واحــد 

 تهران جنوب
     

  دبير:

 زاده ، بهزاد تقي
 قدرت) -(فوق ليسانس مهندسي برق

 كارشناس شركت مهندسي امواج برق پايدار  

 
  ): (اسامي به ترتيب حروف الفبااعضا

  
 آخوندي ، حميدرضا

 قدرت) -(فوق ليسانس مهندسي برق
 كارشناس

 
 آذر ، مهرناز

 شبكه هاي انتقال و توزيع) -(ليسانس مهندسي برق
 كارشناس دفتر فني شركت مهندسي تارا

 
 جواني ، خدايار

 قدرت) -(فوق ليسانس مهندسي برق
كيفيت توان شـركت سـهامي خـدمات    مدير پروژه 

 مهندسي برق مشانير
 

 حاجي زاده ، ساينا
 شبكه هاي انتقال و توزيع) -(ليسانس مهندسي برق

 مدير مهندسي فروش شركت پارس مقره

 
 رثائي ، حامد

 قدرت) -(ليسانس مهندسي برق
كارشناس دفتر امور تدوين سازمان ملي اسـتاندارد  

 ايران
 

 رفيعي ، پيمان
 نانو فناوري) -الكترونيك -(فوق ليسانس مهندسي برق

 كارشناس ارشد شركت فرا موج

 
 صفار، فاطمه

 قدرت) -(فوق ليسانس مهندسي برق
ــران ــبات   اي ــناس طراحــي و محاس ترانســفو، كارش

 ترانسفورماتور 
 

 عابدي ، مرتضي
 قدرت) -(ليسانس مهندسي برق

 
 كارشناس برق شركت مهندسي مشاور منيران

 
  



 د 
 

 كمانكش ، سيما
 قدرت) -(فوق ليسانس مهندسي برق

 كارشناس پژوهشكده برق پژوهشگاه نيرو

 
 مصطفوي ، معين

 كنترل) -(فوق ليسانس مهندسي برق
 كارشناس

 
 مقني يزدي ، علي

 قدرت) -(ليسانس مهندسي برق
 كارشناس شركت مهندسي امواج برق پايدار

 
 هاشميان ، سيد مجتبي

 شبكه هاي انتقال و توزيع) -برق (ليسانس مهندسي
كارشــناس بــرق و تاسيســات الكتريكــي اداره كــل 

 مسكن و شهرسازي استان البرز
 

 يوسف زاده فعال دقتي ، بهاره
 الكترونيك)  -(ليسانس مهندسي برق 

ي هااردستانداي اجرابر رت كل نظاس اداره شناركا
 انيرارد استاندن ملي امازمهندسي پزشكي ساق، بر
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 1 دهدف و دامنه كاربر 1
 1 مراجع الزامي 2
 2 كوتاه اتصال تحمل الزامات 3
 6 كوتاه اتصال تحملتوانائي  اثبات 4
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 پيش گفتار

كه پيش نويس آن در كميسيون  "5Tاهكوتاتصال تحملتوانايي : 5قسمت -  ترانسفورماتورهاي قدرت5T"استاندارد 
برق پايدار تهيه و تدوين شده است و در ششصد و چهارمين اجالس هاي مربوط، توسط شركت مهندسي امواج 

مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند  14/12/1390كميته ملي استاندارد برق و الكترونيك مورخ 
، 1371مصوب بهمن ماه   قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 3يك ماده 

 شود.ه عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميب
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، 
استانداردهاي ملي ايران در موقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 

تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين، بايد  استانداردها ارائه شود، هنگام
 همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد.

 
 استقامت در مقابل اتصال :5 سمتق -ترانسفورماتورهاي قدرت( 1364: سال 2624شماره استاندارد ملي ايران 

 شود.ايگزين آن ميو اين استاندارد ج باطل )كوتاه
 

 منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:
IEC 60076-5 ed3.0   : 2006, Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit 
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 ترانسفورماتورهاي قدرت
 كوتاه اتصال تحملتوانايي  :5قسمت 

 هدف و دامنه كاربرد 1

ناشي از  هاي جريان اثرات اضافه آسيبتحمل بدون  ايرالزامات الزم بتعيين  اين استانداردهدف از تدوين 
هاي محاسباتي مورداستفاده  اين استاندارد روش. باشد مي ترانسفورماتورهاي قدرتهاي خارجي در  كوتاه اتصال

 و دهد، را شرح مي هائي جريان حمل چنين اضافهت حرارتي ترانسفورماتورهاي قدرت دربراي نمايش قابليت 
 ها كوتاه اثرات ديناميكي اتصال تحملاثبات توانائي   ايربو روش محاسبات نظري  ويژه ونآزم بيان نيز به

 IEC 60076-1 استاندارد اربردكي  بند هدف و دامنه مشابهالزامات ترانسفورماتورهاي مورد بررسي  .پردازد مي
 د.باش مي

 مراجع الزامي 2

شده است. بدين مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي به آن ها ارجاع داده 
 ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود.

ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده  مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن

 شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است.
 استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است:

 
 راهنماي كاربرد: 8قسمت  -ترانسفورماتورهاي قدرت، 1380: سال 6177استاندارد ملي ايران شماره  2-1

 ترانسفورماتور قدرت
: 11 قسمت - ترانسفورماتورهاي قدرت ،1386: 2620-11استاندارد ملي ايران شماره  2-2

 خشك ترانسفورماتورهاي
2-3 IEC 60076-1:1993 P5F

1
P, Power transformers – Part 1: General 

Amendment 1 (1999) 
 
2-4 IEC 60076-3:2000 P6F

2
P, Power transformers – Part 3: Insulation levels, dielectric tests and 

external clearances in air 
 

 

                                                 
 تدوين شده است.IEC 60076-1:2011 با مرجع  1390: سال 2620-1استاندارد ملي ايران شماره  -1
 1980) با مرجع سال الكتريك دي يهابندي و آزمونهاي عايق سطح - فورماتورهاي قدرتترانس(1366: سال 2622استاندارد ملي ايران شماره  -2

 است.تدوين شده 
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 كوتاه اتصال تحمل الزامات 3

 كليات 3-1
آسيب دربرابر اثرات حرارتي و  بدون تحملهمراه كليه تجهيزات و ملحقات بايد براي  ترانسفورماتورها به

 شوند. ، طراحي و ساخته مي2-3شده در  هاي خارجي تحت شرايط تعيين كوتاه ديناميكي اتصال
 ،خط به كوتاه خط اتصالمواردي چون ه و شامل بودمحدود ن هفاز سه كوتاه هاي خارجي به اتصال كوتاه  اتصال

در  شرايطي چنينكه در اثر  يئها جريان ،استاندارد باشد. در اين  يم نيز زمين به خط كزمين و ي به خطدو
 .شوند ميناميده  جريان اضافهشود،  ها جاري مي پيچ سيم

 جريان اضافه شرايط 3-2
 مالحظات كلي 3-2-1
 ويژهمالحظات نيازمند  برداري شرايط بهره 3-2-1-1

كه  دنباش مي ويژهتبع نيازمند مالحظاتي  جريان موثر بوده و به موارد ذيل بر دامنه و تعداد دفعات رخداد اضافه
 به شكلي كامالً واضح در مشخصات ترانسفورماتور ذكر شوند: دباي
  اضافهبراي محدود كردن  كه ،بسيار كوچك ظاهري  مقاومت داراي كننده ترانسفورماتورهاي تنظيم -

 ؛دارند اتصال مستقيمكه با ترانسفورماتور هستند كه ي تجهيزات ظاهري  مقاومتبه   هبستوا ها جريان
به سيستم  ژنراتورهاي ناشي از اتصال  جريان ، كه درمعرض اضافهژنراتور واحد نيروگاهيترانسفورماتورهاي  -

P7F1ميزخارج از سنكرون
P ؛دباش مي 

هاي دوار، همچون موتورها و جبرانسازهاي سنكرون كه در  ترانسفورماتورهائي با اتصال مستقيم به ماشين -
 ؛كنند تزريق جريان به ترانسفورماتور مياقدام به  مشابه ژنراتورها،در رفتاري  عيبشرايط 

(رجوع به  هائي با نرخ باالي رخداد خطا در سيستم شده و ترانسفورماتورهاي نصب ويژه ترانسفورماتورهاي -
 ؛)3-2-6

 .شود برقرار مي در شرايط رخداد خطا ،عيب بدون )هاي(مي در پايانهساز مقدار ابيش  برداري بهرهولتاژ  -

 هاي جرياني ترانسفورماتورهاي بوستر محدوديت 3-2-1-2
سائل طراحي يا اقتصادي ترانسفورماتور بوستر و سيستم نتواند از ديد م هاي ظاهري مقاومتچنانچه تركيب 

رفه در پذيرش بيشينه كوتاه قابل قبولي را نتيجه دهد، طرفين قرارداد موظف به تفاهمي دوط سطح اتصال
شرايط الزم  تداركاقدام به  ،خريدار شود توصيه مي جريان مجاز خواهند بود. درچنين مواردي، مقدار اضافه

 صفحه در د. اين كران باينمايد شده توسط سازنده تعيينجريان به بيشينه مقدار  اضافه جهت محدودسازي
 ذكر شود. مي ترانسفورماتورسمشخصات ا

 

                                                 
1- System out of synchronism 
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 گانهپيچ جدا ي با دو سيمئترانسفورماتورها 3-2-2
در  فاز هاي سه بانكفاز يا  براي ترانسفورماتورهاي سهمي ساتوان  ردهسه در اين استاندارد،  3-2-2-1

 شود: ينظر گرفته م
 ؛kVA 2500 تا I :kVA 25  رده -
 ؛kVA 100000ا ت II: kVA 2501  رده -
 .kVA 100000از  بيش:  III رده -
مراجعه  2-1-4 به ،رث(براي مقدار مو كوتاه متقارن جريان اتصال، هاي ديگر ويژگي در غياب 3-2-2-2

 د.وش سيستم محاسبه و ترانسفورماتور ي شده گيري اندازه كوتاه اتصال ظاهري مقاومتكمك  هببايد  )شود
 5% يا برابر با  مقداري كمتره ب ظاهري سيستم مقاومتدرصورت محدود بودن ، Iترانسفورماتورهاي رده  در

سيستم ظاهري  مقاومتاز  كوتاه جريان اتصالي  توان درمحاسبه ، ميكوتاه ترانسفورماتور اتصالظاهري  مقاومت
 چشم پوشيد.
 محاسبه شود. 3-2-4 ندبراساس ب دكوتاه باي ي جريان اتصال مقدار بيشينه

 ميسكوتاه ترانسفورماتورها در جريان ا اتصالظاهري  مقاومت قبول موردي  كمينه ريدامق 3-2-2-3
 تحمل ، بايدمقادير كمتري مدنظر باشد مواردي كهارائه شده است. در 1(انشعاب اصلي) در جدول 

 ود.ش كوتاه براساس توافق طرفين قابل تنظيم ترانسفورماتور در مقابل جريان اتصال
 

 كوتاه ظاهري اتصال ي مورد قبول مقاومت مقادير كمينه - 1جدول 
 جداگانه پيچ ي با دو سيمترانسفورماتورها

 ميسكوتاه در جريان ا ظاهري اتصال مقاومت
 ميساتوان 

kVA 
 كوتاه ظاهري اتصال مقاومتي  مقدار كمينه

% 
 0/4 630تا  25
 0/5 1250تا  631

 0/6 2500تا  1251
 0/7 6300تا  2501
 0/8 25000تا  6301

 0/10 40000تا  25001
 0/11 63000تا  40001
 5/12 100000تا  63001

 ˃ 5/12 100000بيشتر از 
عموماً تابع توافق طرفين خواهد  kVA 100000كوتاه در ترانسفورماتورهائي با توان نامي بيش از  اتصال ظاهري مقادير مقاومت - 1يادآوري

 بود.
 فازه تلقي خواهد شد. عنوان توان نامي بانك سه فازه، مقدار توان نامي به هاي سه ي بانك در واحدهاي تكفاز سازنده – 2يادآوري
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 ورماتور توسط خريدار دركوتاه سيستم در محل نصب ترانسف ظاهري اتصال توان تعيين 3-2-2-4
طراحي و  هايدر فرآيندجهت كاربرد  كوتاه متقارن اتصال جريان مقدار منظور حصول بهاستعالم،  ي برگه
 الزامي است.ن آزمو

 .شود استفاده 2جدول  ي شده از مقادير داده دبايمشخص نشده باشد  سيستم كوتاه اتصال توانچنانچه 
 

 كوتاه سيستم توان ظاهري اتصال - 2جدول 
 URmبيشينه ولتاژ سيستم، 

kV 
 كوتاه توان ظاهري اتصال

MVA 

 500 24و  5/17، 12،  2/7
36 1000 

 3000 5/72و  52
 6000 123و  100
 10000 170و  145

245 20000 
300 30000 
362 35000 
420 40000 
525 60000 
765 83500 

توان آن را  توالي مثبت سيستم مشخص نباشد، مي ظاهري مقاومت ظاهري توالي صفر به نسبت مقاومت عددي چنانچه مقدار – يادآوري
 تلقي كرد.مقداري در حدود يك الي سه 

 
بسنده  فاز كوتاه سه اتصالي  عموماً به محاسبهجداگانه،  پيچ ي با دو سيمئترانسفورماتورهادر  3-2-2-5

(موارد استثنا در يادآوري  نيز خواهد بود هاانواع ديگر خطاي  دهنده پوششتحليل اين حالت  كه چرا شود، مي
 .اند) ذكر شده 5-2-3بخش 

فازه شود.  كوتاه سه تواند بيشتر از جريان اتصال كوتاه تكفاز به زمين مي با اتصال زيگزاگ، جريان اتصال پيچ سيمدر  - يادآوري
در ده و عالوه برآن، جريان محدود بو ها پيچكاز  يميبه ن، اي سفورماتورهاي دو ساقهتراندر  بزرگي، هاي جريانچنين اما 

ي  . خطرات الكتروديناميكي تهديد كنندهمحدود هستند ي خود از نظير سه فازه يمقدار كمتر به هاي اتصال ستاره پيچ سيم
تعيين نوع اتصال كوتاه  بيشتر باشد. فازه تكفاز يا سهاتصال كوتاه  در تواند مي ،پيچي پيچي، بسته به طراحي سيم ساختار سيم

 نيازمند توافقي دوطرفه خواهد بود.مطالعه مورد

 ترانسفورماتورها پيچ و اتو با بيش از دو سيم ئيترانسفورماتورها 3-2-3
هاي ظاهري  مقاومتكمك  هبايد ب ي،و كمككننده  متعادل يها يپيچ سيم حتي ،ها يپيچ سيم جريان اضافه

زمين و  به رد متفاوتي از خطا، چون اتصال خطي موا همچنين مطالعه د.نشو تعيينترانسفورماتور و سيستم 
ملي  ، الزامي است(به استانداردخواهد بودشدن ترانسفورماتور  شرايط زمين سيستم و خط، كه تابع نوع به خط

درخواست خريد تعيين شود  در خريدار توسط د). مشخصات سيستم بايمراجعه شود 6177ايران شماره 
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توالي صفر به  ظاهري مقاومتنسبت  ي گستره كوتاه و (حداقل مشخصات الزم شامل توان ظاهري اتصال
 .باشد) توالي مثبت ميظاهري  مقاومت

هاي  جريان تحمل اضافهصالحيت  دباي ،فاز ترانسفورماتورهاي سه اتصال مثلث ي كننده متعادل هاي پيچ سيم
مقادير متفاوتي خواهد شدن  شرايط زمين نوع سيستم و بسته بهكه  ،مختلف اختالالت سيستم نواعناشي از ا

 باشند. را دارا ،تشدا
 انديشيده شود، خط به خط كوتاه اتصال از جتنابجهت اخريدار  اي توسط راهكار ويژه كه جز در مواردي

شوند بايد قادر به  يفاز بسته م واحد سهصورت  هفازي كه بككننده ترانسفورماتورهاي ت هاي متعادل يپيچ سيم
 د.هاي خود باش يانهاپكوتاه در  تحمل اتصال

 ينظر اقتصاداز، هاي آن در پايانه كوتاه تصالل اتحم با توانائي يكمك يها يپيچ سيم يحاطر درمواردي - يادآوري
 ي وسيله هب موارديدرو  يسري راكتورها چوني كمك وسائل مناسبه را بايد ب  جريان اضافه سطح لذا ،باشد ميصرفه ن به مقرون

 در حدفاصل ترانسفورماتور و تجهيزات حفاظتي انديشيد. عيوبيرخداد  از البته بايد تدابيري جهت ممانعت فيوز محدود نمود.

 رانسفورماتورهاي بوسترت 3-2-4
 عمدتاً ها پيچ جريان سيم اضافه ازاينرو بوده و وچكك معموالً بسيار ترانسفورماتورهاي بوستر ظاهري مقاومت

 در ، رقم خواهند خورد. ذكر چنين مشخصاتيسيستم در محل استقرار ترانسفورماتور ي مشخصه توسط
 خواهد بود. الزامي خريدار استعالم

 يترانسفورماتور با اتصال مستقيمولتاژ در  يا فازو/دامنه  ي اندازه تغييرمنظور  به چنانچه ترانسفورماتور بوستر
 حاصل از دو ماشين را دارا باشد. ركيبيت ظاهري مقاومتهاي ناشي از  جريان اضافه تحملتوانائي  دباي ،باشد

 تجهيزات ساير همستقيم ب اتصال با ترانسفورماتورهاي 3-2-5
توانائي  آنها ظاهري مقاومتشد كه با ديگري هاي دستگاها مستقيم ب در اتصال ترانسفورماتور چنانچه

 هاي ظاهري مقاومتمجموع  توان با توافقي دوطرفه را دارا باشند، مي كوتاه مقدار جريان اتصال محدودكنندگي
 را مبناي محاسبات قرار داد.مستقيم  تجهيزات با اتصالسيستم و  ،ترانسفورماتور

احتمال  اي با عنوان ناحيه چنان ايمن كرد كه آن را بهميان ژنراتور و ترانسفورماتور را  اتصالچنانچه بتوان 
8Fمضاعف زمين خط يا اتصال به خط هاي عيب چوناختالالتي  رخداد ناچيز

 به قاعده، آنگاه اين دانست 1
 .بود اعمال خواهد قابلنيز  نيروگاهي واحد ژنراتور هايترانسفورماتور

ژنراتور واحد نيروگاهي  ترانسفورماتوراينكه  ، بافرضفوق باشد روش هچنانچه اتصال بين ترانسفورماتور و ژنراتور ب - يادآوري
يستم متصل به زمين در س به اتصال خط درصورتكوتاه  اتصال شديدترين، باشد شده با خنثي زمين مثلث/ستاره اتصالداراي 

9Fناهمفازيكردن  سنكرون و يا حين پيچ ستاره سيم

 .رخ خواهد داد 2

 
 
 

                                                 
1- Double-earth 
2- Out of phase synchronization 
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 باالعيب شده در سيستم هائي با نرخ  و ترانسفورماتورهاي نصب ترانسفورماتورهاي ويژه 3-2-6
مانند ترانسفورماتورهاي ( نوع كاركرد خاص شده از ناشير مكري ها جريان ترانسفورماتور درمقابل اضافه تحمل
در  د(نظير رخداد خطاهاي متعد برداري بهره يطيا شرا )نقل و سيستم حمل و ترانسفورماتورهاي ي قوسي كوره

نه شرايط كاري نامتعارف باشد. جزئيات كامل هرگو مي سازنده و خريدار ويژه ميان يتوافق نيازمند ،سيستم)
 توسط خريدار دراختيار سازنده قرار گيرد. دباي ،بيني در سيستم قابل پيش

 انشعابي  تغييردهنده تجهيزات 3-2-7
 .را دارا باشد ها جريان تحمل اضافه توانائي ها پيچي همانند سيم دبايدرصورت وجود،  ،تجهيزات تغيير انشعاب

 كوتاه را دارا باشد. ي نيست كه قابليت كليدزني جريان اتصالنيازي انشعاب تحت بار،  تغييردهندهبراي  البته

 يخنث ي پايانه 3-2-8
را را دا عبوري جريان اضافه ترينبيش انتقالتوانائي  دياتصال ستاره يا زيگزاگ با يها پيچ خنثي سيم ي پايانه
 .باشد

 كوتاه اتصال تحمل توانائي اثبات 4

و استاندارد  IEC 60076-1 به هر دو نوع ترانسفورماتور روغني و خشك متناظر با استاندارد نداين ب الزامات
 .باشد عمال ميقابل ا 2620-11ملي ايران شماره 

4-1 5T5تحملT  كوتاه اتصالحرارتي 
 كليات 4-1-1

اين محاسبات  .اتي خواهد بودمحاسب روش رب مبتني ،كوتاه حرارتي اتصال تحمل نمايش، طبق اين استاندارد
 اجرا شوند. 5-1-4 الي 2-1-4 زيربندهاي طبق مقررات مذكور در بايد

 I كوتاه متقارن مقدار جريان اتصال 4-1-2
صورت زير ه كوتاه متقارن بمقدار موثر جريان اتصال جداگانه، پيچبا دو سيم هفازسه ر ترانسفورماتورهايد

 :شود يمحاسبه م
 I = U

√3(Zt+ Zs)
     (kA) 

 (اتصال ستاره فاز اهم بربرحسب زير  ي رابطه كوتاه سيستم بوده و ازاتصال ظاهري مقاومت ZRsR كه در آن
 شود. يمحاسبه م معادل)

Zs= 
Us

2

S
 

 :آن دركه 
URsR كيلو ولت ا واحدمي سيستم بسا ولتاژ)kV(؛ 

S  آمپر ولت مگا واحدا كوتاه سيستم بتوان ظاهري اتصال)MVA(. 
U  وZRtR شوند:يصورت زير تعريف م هب نيز 

 :يانشعاب اصل در - الف
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U  ميساولتاژ URrR كيلو ولت ا واحدبررسي ب موردپيچ  سيم)kV(؛ 
ZRtR  ازبوده و  يپيچ تحت بررسنسبت به سيم ترانسفورماتور كوتاهاتصال ظاهري ي مقاومتيافتهارجاعمقدار 

10Fمعادل) (اتصال ستاره فاز اهم بربرحسب زير  رابطه

 شود. يمحاسبه م 1

Zt= 
zt×Ur

2

100×Sr
 

 كه در آن:
zRtR  اصلي و اب مي در انشعسر جريان و فركانس اشده دگيريزهاكوتاه انداتصال ظاهري مقاومتدرصد

 ؛دماي مرجع بوده
SRrR  آمپر ولت مگامي ترانسفورماتور با واحد سنيز توان ا )MVA (باشد؛ مي 

 يغير از انشعاب اصلهائي  نشعابادر  -ب 
U 11ست از ولتاژ انشعابا عبارت ،دونحو ديگري مشخص ش هجز در مواردي كه بF

ا بررسي ب موردپيچ  يمس 2
 ؛)kV(ولت كيلو واحد

ZRtR  بررسيموردپيچ و انشعاب  به سيم نسبت ترانسفورماتور كوتاه اتصال ظاهري ي مقاومتيافتهارجاعمقدار 
 شود. بيان مي فازرب اهم كه با واحد ،است

اتوترانسفورماتورها، ترانسفورماتورهاي بوستر و  پيچ، ش از دو سيميئي با بدر ترانسفورماتورها
  يا 4-2-3، 3-2-3هاي ندضافه جريان براساس ب، اجانبي اتصال مستقيم به تجهيزات ئي باترانسفورماتورها

 محاسبه خواهند شد. 3-2-5
د كوتاه سيستم باي اتصال ظاهري مقاومتتاثير  ،2-2-2-3 بندزير، به استثناي موارد ترانسفورماتورها ي كليهدر

 در محاسبات لحاظ شود.

زمين به مقداري كوتاه خطاي تكفاز به  جريان اتصال توجه قابل هائي با اتصال زيگزاگ، امكان تجاوز پيچي در سيم - يادآوري
اتصال زيگزاگ لحاظ با  پيچي سيم ي افزايش دماي چنين ازديادي در محاسبه شود توصيه مي فازه وجود دارد. فراتر از خطاي سه

 شود.

 كوتاه متقارن جريان اتصال استمرارمدت زمان  4-1-3
مواردي   جز در ،كوتاه حرارتي اتصال تحملر محاسبات د استفادهجهت   Iجريان  مفروض استمرار مدت زمان

 بود.خواهد  ثانيه  2تعيين شود ديگري  مقداركه 

درصورت  توان يم ،مينابرابر جريان  25از متجاوز  كوتاه جريان اتصالبا در اتوترانسفورماتورها و ترانسفورماتورهائي  - يادآوري
 .كاست ثانيه 2كمتر از  را به كوتاه جريان اتصال استمرار مدت زمان طرفين قراردادتوافق 

 
 

                                                 
 ztو  Ztنمادهاي از  IEC 60076-1 هاي نظير استاندارد و مطابقت با كميت 3-2-4منظور وضوح محتواي بند فرعي  در اين استاندارد به -1
 استفاده شده است. zو  Zعنوان جايگزيني بر  به
 جعه شود.امر IEC 60076-1 استاندارد 2-5آشنائي با مفهوم ولتاژ انشعاب به بند فرعي جهت  -2
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 پيچ سيمهر  ميانگيني مقدار مجاز دما بيشينه 4-1-4
شده  مشخص استمرار متقارن با دامنه و مدتكوتاه  بعد از گذر جريان اتصالR1RθR R پيچي سيم هر دماي ميانگين

 تجاوز كند. ها انشعاب ي كليه ازاء به 3جدول  مذكوراز بيشينه مقدار  دنباي 3-1-4و  2-1-4 هايدر بند
 يدماي محيط بيشينهاز مجموع باشد،  ) مورد نياز مي5) و (4كه در معادالت ( R0Rθ يپيچ سيم ي دماي اوليه

، خواهد آمدبدست  يگيري مقاومت طريق اندازه كه از ،مينا كار شرايط در پيچي سيم و افزايش دمايمجاز 
مجموع تواند از  پيچي ميسر نباشد، دماي اوليه مي گيري افزايش دماي سيم . چنانچه اندازهشود ميحاصل 
 دست آيد. به سيستم عايقي مجاز يو افزايش دما يدماي مجاز محيط بيشينه

 ها پيچي ميانگين دماي سيم ي مجاز مقادير بيشينه – 3جدول 
 كوتاه پس از رخداد اتصال

 
 نوع ترانسفورماتور

 تم عايقيسدماي سي
C° 
 ) درون پرانتز (كالس عايقي

 بيشينه مقدار دما
C° 

 آلومينيوم مس
 105 250 200 (A) روغني

 
 
 

 خشك

(A) 105 180 180 
(E) 120 250 200 
(B) 130 350 200 
(F) 155 350 200 
(H) 180 350 200 

200 350 200 
220 350 200 

توافقي دوطرفه، از توان با  استفاده شود، مي ها پيچ در ساخت سيم از آلياژهاي آلومينيومي با اسقامت كششي زياد ي كهدرصورت – 1يادآوري
 ها باشد. البته اين دماي بيشتر بايد محدود به نظير مسي هادي استفاده كرد.ي بيشتر  دماي بيشينه

 دما  بيشينه ديگري براي در ترانسفورماتور نوع روغني، مقادير Aكالس متفاوت از  هاي عايقي سيستم ي از صورت استفادهدر – 2يادآوري
 تواند مورد توافق باشد. مي

 R1Rθ محاسبه دما 4-1-5
 :خواهد شدزير محاسبه  هاي رابطه زا كوتاه اتصالپس از رخداد  ،R1Rθپيچ  متوسط دماي سيم

 

θ1=θ0+ 
2×(θ0+225)

45700
J2×t

-1
 +θ1=θ0 (5)     در آلومينيوم        

2×(θ0+235)
106000

J2×t
-1

 (4)      در مس     

 
 كه در آن:

R0Rθ ي سيلسيوس درجهپيچ با واحد  ي سيم دماي اوليه )°C(؛ 
J  آمپر بر ميليمتر مربعكوتاه متقارن با واحد  كوتاه، براساس مقدار موثر جريان اتصال چگالي جريان اتصال 
)A/mmP

2
P(؛ 
t  ثانيهكوتاه با واحد اتصال استمرارمدت )sباشد. ) مي 
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اعتبار  ثانيه 10دررو حاكم بوده و تنها براي مدت زمان كوتاهي حدود شرايط بي برقراري بافرض )5(و  )4(معادالت  -يادآوري
 اند: قرار جدول ذيل حاصل شده ، بهمواد ي ازدارند. ضرائب براساس خواص

 
 آلومينيوم مس 

 C° 100 )J/kg.℃( 4/398 928ويژه در  گرماي
C° 100 )kg/mP چگالي در 

3
P( 8894 2685 

 C° 100 )μΩ.m( 0224/0 0355/0 مقاومت ويژه در 

 كوتاه ديناميكي اتصال اثرات 5Tتحمل5Tتوانائي  4-2
 عمومي 4-2-1

دو روش  يكي از تواند به درخواست خريدار مي بنابه كوتاه ديناميكي اتصال ترانسفورماتور درمقابل اثرات تحمل
 زير مورد بررسي قرار گيرد:

 يا ،ها آزمون يوسيلهه ب -

 .طراحي و مالحظات سازنده ي محاسبات، وسيلهه ب -

 .خواهد بود الزاميانتخاب يكي از دو روش براساس توافقي دوطرفه  ،سفارش ثبتپيش از 
) مراجعه شود IEC 60076-1 استاندارد 3-11-3بند زير به( هستند اي هاي ويژه كوتاه آزمون هاي اتصال آزمون

      هايبندزير الزاماتمنطبق بر  ون بايداين آزمپيش از ثبت سفارش مشخص شده باشند. اجراي  بايد كه
 .باشد 7-2-4 تا 4-2-2

، براي مثال توان مطابق اين استاندارد مورد آزمون قرار داد ينم در موارديرا قدرت بزرگ ترانسفورماتورهاي 
 چنين مواردي شرايط آزمون نيازمند توافقي دوطرفه خواهد بود. در .هاي آزمون محدوديت خاطر به
ي هاراهنمابايد ، كوتاه ديناميكي اتصال ترانسفورماتور درمقابل اثرات تحملاثبات  ، برايانتخاب روش دومبا 

 .قرار دادمبناي كار  را الف پيوستموجود در 

 كوتاه هاي اتصال آزمون اجراي شرايط ترانسفورماتور قبل از 4-2-2
نو و  هايترانسفورماتور ويباشد رنحو ديگري توافق شده  هها جز در مواردي كه ب آزمون 4-2-2-1

از ، حفاظتي ملحقاتي  كليهمجهز به  دبايون ترانسفورماتور درخالل آزم .خواهند شد جرابرداري ا بهره ي آماده
 باشد. ي فشار كاهنده افزارگاز و روغن و  با كارانداز رلهقبيل 

مانند تجهيزات ( كوتاه تاثيري ندارند اتصال ملحقاتي كه بر كار ترانسفورماتور درخاللنصب  توان از مي – يادآوري
 چشم پوشيد.) تفكيك قابل ي كننده خنك

 تك به تكهاي  آزمون تحت ترانسفورماتور بايد ،كوتاه هاي اتصال آزمون اجراي از پيش 4-2-2-2
 .باشد نياز نميي صاعقه در اين مرحله  ضربه البته اجراي آزمون قرار گيرد. IEC 60076-1 استاندارد

كه  هائي  انشعاب در، راكتانس و درصورت لزوم مقاومت گيري ، اندازهه انشعاببها  پيچ سيم درصورت تجهيز
 خواهد بود. الزامي اند، هشد انجام هاكوتاه در آن هاي اتصال آزمون

 قابل تكرار باشند. ±2/0%  با حداكثر اختالف دهاي راكتانس باي يگير كليه اندازه
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12Fتك به تكهاي  نتايج آزموناز  گزارشي بايد كوتاه اتصال هاي شروع آزمون پيش از

 دسترس باشد.رد 1
قرار  C°40 و C°10بين  دكوتاه باي هاي اتصال ها در ابتداي آزمون پيچ سيم متوسط دماي 4-2-2-3

 .)مراجعه شود IEC 60076-1 استاندارد 1-10ندبزير(به  دداشته باش
توجه به اين  .افزايش يابد كوتاه گذر جريان اتصالي  واسطه تواند به طي اجراي آزمون مي ها پيچي دماي سيم

 الزامي است. Iي  ترانسفورماتورهاي دستهون سازي مدار آزم پديده در آماده

 هپيچترانسفورماتورهاي دوسيم در î جريان آزمون ي بيشينهمقدار  4-2-3
 اجرا شود. ،فاز مورد آزمون ازتحت شرايط گذر جرياني با نامتقارني بيشينه  دبايون آزم

 شود: يقرار زير محاسبه مه جريان نامتقارن آزمون ب تناوب اولي  دامنهمقدار بيشترين 
 î = I×k×√2                                   )6(  

 .خواهد شد تعيين 2-1-4ند بزيربق ط I متقارن  كوتاه كه در آن جريان اتصال
در  بيشينه به مقدار موثر ضريب تبديل مقدار 2√ ي جريان آزمون و نمايانگر مقدار متوسط اوليه kضريب 

 باشد. هاي سينوسي مي موج شكل
𝑘 ضريب ×  كه در آن: اردد X/Rبستگي به نسبت  ،اوجضريب  يا ، 2√

X  سيستم و ترانسفورماتور هاي ظاهري مقاومتمجموع برابر )XRtR+XRsR(  اهم برحسب )Ω(؛ 
R سيستم  و هاي ترانسفورماتور مجموع مقاومت)RRtR+RRsR( اهم برحسب )Ωاست كه ( RRtR  در مقدار مقاومت

 ).مراجعه شود IEC 60076-1 استاندارد 1-10ندبزير(به باشد  ميدماي مرجع 
، وارد شود كوتاه ي جريان اتصال شده محاسبهمقدار كوتاه سيستم در  اتصال ظاهري مقاومت ي كهدرصورت

ترانسفورماتور تلقي كنيم.  مقدار نظيرمقدار آن را برابر با  دمشخص نباشد، بايسيستم  X/R نسبتچنانچه 
13Fاست كاربردي عمليداراي باشد كه  مي X/Rبه صورت تابعي از نسبت  اوجگوياي ضرائب  4جدول 

2. 
 

𝑘مقادير ضريب  – 4جدول  × √2 
X/R 1 5/1 2 3 4 5 6 8 10 14 

𝑘 × √2 51/1 64/1 76/1 95/1 09/2 19/2 27/2 38/2 46/2 55/2 
𝑘ضريب توان  مي، 14تا  1ي  در بازه X/Rبراي مقادير ديگر نسبت  - يادآوري ×  .دست آورد بهيابي خطي  را از درون 2√

                                                 
1- Routine tests 

 اند: از عبارت زير حاصل شده 4جدول مقادير  -2
𝑘 × √2  =  (1 + (𝑒− (𝜑 + 𝜋/2) 𝑅/𝑋)𝑠𝑖𝑛𝜑) × √2 

 كه در آن:
e لگاريتم طبيعي است؛ ي مقدار پايه 
φ برابر با  ،زاويه فازarctan(X/R) باشد. و برحسب راديان مي 
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 ساخت، كه در آن: Rt و Xtرا جايگزين مقادير  rt و xtتوان در انشعاب اصلي  مي باشد،برقرار  Zs < 0.05 Ztچنانچه شرط  - يادآوري

xt  : مولفه راكتيوzt (%) ؛برحسب درصد 

rt ي مقاومتي  : مولفهzt ؛برحسب درصد (%) در دماي مرجع 

zt  :برحسب درصد (%) ه ترانسفورماتور در دماي مرجعكوتا اتصال ظاهري مقاومت. 
𝑘 مقدار ضريب توانمي ، < 14X/R كهمحدوديت خاصي قيد نشود، درموارديچنانچه  × را برابر مقادير  2√

 زير تلقي كرد:
 ؛ 2.55=2√×1.8 برابر با IIي  در ترانسفورماتورهاي دسته
 .2.69=2√×1.9 ا برابر ب IIIي  در ترانسفورماتورهاي دسته

 كوتاه اتصال آزمون و مقدار موثر جريان متقارننامتقارن  جريان ي مقدار بيشينه رواداري 4-2-4
 جريان از مقدارتغيير  شاهد توان في طوالني باشد، ميي كا اندازه بهكوتاه  اتصال ونآزم استمرارچنانچه 

 .)مراجعه شود 2-1-4 ندبزير(به بود  Iموثر  مقدارجرياني متقارن با به  î تناوب اولي  نامتقارن با بيشينه
از مقادير  10و جريان متقارن نبايد بيشتر از %  5آمده از آزمون نبايد بيشتر از %  دست مقدار اوج جريان به

 ي موردنظر انحراف داشته باشند. شده تعيين

 پيچه سيمكوتاه در ترانسفورماتورهاي دو اتصال ونآزمروش  4-2-5
تر از يشب باري منبع تغذيه ولتاژ بي ،4-2-4 ندبزيرمبتني بر  جريان آزمونحصول  جهت 4-2-5-1

14Fكوتاه پيش از اتصال منبع (اتصال قبلتواند  ميپيچ  كردن سيم كوتاه اتصال .خواهد بودپيچ  مي سيمساولتاژ 

يا  )1
15Fكوتاه بعد از اتصال منبع (اتصال بعد

16Fانجام شود ترانسفورماتور ديگر پيچ سيم از اعمال ولتاژ به )2

3. 
برابر  15/1محدود به  د، ولتاژ بايخاصاز اعمال ولتاژ، درصورت نبود توافقي  بعد كردن كوتاه اتصال روش در

 پيچ باشد. مي سيمسولتاژ ا
شود  توصيه ميمحور،  اي همه پيچي در ترانسفورماتوري با سيم ،قبل از اعمال ولتاژ كردن كوتاه اتصالروش  در

 پيچي سيماعمال شود و جهت ممانعت از اشباع هسته،  پيچي نسبت به هسته كه منبع ولتاژ به دورترين سيم
كنندگي  تواند منجر به حضور جريان مغناطيس اشباع ميي  پديدهرخداد شود.  كوتاه مي مجاور به هسته اتصال

 كوتاه، طي چند تناوب ابتدائي شود. بيش از حد در جريان اتصال
، را داشته باشدهاي دروني  پيچي اعمال منبع تغذيه به سيمالزام به  ،دردسترس گاهيچنانچه تجهيزات آزمايش

به جريان هجومي ي  رخداد پديده جلوگيري ازشوندگي هسته را جهت  مغناطيس چون پيشراهكارهائي  دباي
 عمل آورد.

                                                 
1-  Pre-set short circuit 
2- Post-set short circui 

پيچ تحت آزمون اعمال كرد. چنين ولتاژهاي ناهمفازي را  را همزمان به دو سيم 180°توان دو ولتاژ با اختالف فاز  در روشي ديگر مي -3
دست آورد. اين روش سودمند خواهد بود چون مانع اشباع هسته شده و توان كمتري را  وان از يك منبع يا دو منبع مستقل همگام بهت مي

 از منابع طلب كند.



12 
 

روش  ، اجرايهمحور دو هاي يپيچ ي با سيمئيا ترانسفورماتورها يساندويچ يپيچ سيمي با ئترانسفورماتورها در
 .طرفين خواهد بود اتتوافق منوط به تنها پيش از اعمال منبع تغذيه،كوتاه  اتصال

 متوالياني مناسبي ميان كاربردهاي ي زم وقفه دحد و مضر، باي هاي بيش از شدن جهت ممانعت از گرم
 ي براساس توافق طرفين تعيين خواهد شد.ا قائل شد. چنين وقفه جريان اضافه

طي  ناشي از افزايش دما  X/Rتغييرات ضريب  تعيين نيازمند ،Iي ترانسفورماتورهاي دستهون آزممواردي از در – يادآوري
 بود. يمخواه آزمون جبران اثرات آن در مدار اجراي آزمون و

پيچ ) در سيممراجعه شود 3-2-4زيربند به ( جريان ي اوليه ي بيشينه مقدار جهت حصول 4-2-5-2
17Fهمزمانكليد  ي وسيله هب دباي منبع لحظه وصل ،تحت آزمون فاز

 تنظيم گردد. 1
 .استفاده شود نگار نوسان بايد از،  I و îي مقادير جريان منظور رصد به

ي   لحظه در دباي مفروض پيچي اتصال منبع به سيم ،پيچ فاز جريان سيمي در نامتقارن ترينبيش جهت حصول
 .انجام گيرد موج ولتاژ گذر از صفر

اتصال  يها پيچ سيم در يمقدار نامتقارن به بيشينه توان مي ولتاژ فازي گذر از صفر ي در لحظه با اتصال منبع تغذيه – 1يادآوري
 در آزمون دست آورد. بهخط  جرياننگارهاي  نوسانتوان از  يرا م îي  بيشينهمربوط به مقدار  kضريب  دست يافت. ستاره
 دست آورد. به گذر از صفر ولتاژ خط ي لحظه دراتصال منبع تغذيه  توان با مشابهي را مي شرايط ،مثلث ي هفاز سه هاي پيچي سيم

ولتاژ خط  بيشينه بودن ي هر لحظد منبع تغذيه لاصات،  تنظيم مقدماتي هاي آزمون از رهگذر k هاي تعيين ضريب روش جملهاز
 .شد خواهد حاصلخط  جرياننگارهاي  نوساناز  kب ضري در اين روش، ست.ا

 يگير اندازهي  كه وظيفه ،ترانسفورماتورهاي جريان يها ثانويه اتصال مناسبتوان از  مي مثلث هاي پيچ سيم تعيين جريان فازدر 
 نمود. فاز هاي جريان اقدام به ثبت ،نگارها نوسان با تنظيم توان . در اين روش مياستفاده كرد وط را برعهده دارند،خط جريان

 rt  /xt ≥ 3، چنانچه ثابت شار درتغيير ولتاژ ي و با قاعده گزيگزا-با اتصال ستاره Iي  دسته در ترانسفورماتورهاي - 2يادآوري
ديگر  . درمتصل خواهند شد ي از كليد همگامطور همزمان و بدون استفاده به هفاز سه ي فازهاي منبع تغذيه )،3-2-4(رجوع به 

 خواهد بود. هطرفي دوكليدها تابع توافق اتصالي  ، نحوهگزيگزا-ستاره ترانسفورماتورهاي
مي سا فركانسمنطبق بر  دباي ي در آزمون ي مورد استفاده فركانس منبع تغذيه 4-2-5-3

مقادير با  شده مقادير جرياني حاصل و مشروط بر برابري ،ته درصورت توافق طرفينترانسفورماتور باشد. الب
 برعكس يا و Hz 50را با منبع  Hz 60ور ترانسفورمات ونتوان آزم ، مي4-2-4و  3-2-4بخش تعيين شده در 

 اجرا نمود. نيز
 باشد. ميترانسفورماتور  ولتاژ ميسمقدار ا نسبت بهنيازمند تنظيم مناسب ولتاژ منبع تغذيه  اين روش

 استفاده هفاز منبع تغذيه سه از ،فاز سهدر ترانسفورماتورهاي  4-2-4جهت اجراي الزامات بند  4-2-5-4
هاي با اتصال  پيچ استفاده نمود. در سيم به قرار زير، ،منبع تغذيه تكفاز توان از يدرغيراينصورت م خواهد شد،

خطي ولتاژ  برابر با در مقداري آزمون و ولتاژ گرفته قرارمثلث  ي تكفاز بين دو گوشه ي منبع تغذيه ،مثلث
 هاي پايانهخط و كيي  پايانه هفاز بتك ولتاژ نيز، هاي ستاره يپيچ در سيمد. شخواهد تنظيم  هفاز زمون سهآ

                                                 
1- Synchronous 
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3√ دباي آزمون ولتاژ تكفاز اعمال خواهد شد.خط ديگر  دو هم متصل به  هفاز آزمون سهخطي  برابر ولتاژ ⁄2
 باشد.

 اند. ارائه شده 2و  1در اشكال  ،فاز ساز آزمون سه شبيه ي از دو آزمون تكفازمثال

 
ZRsR آزمون ظاهري سيستم مقاومت 
S كوتاه پيش از اتصال منبع اتصال دركوتاه بعد از اتصال منبع يا اتصال صلب  كليد سنكرون در اتصال 

 با اتصال ستاره/مثلث ترانسفورماتور – 1شكل 
 

 
ZRsR ظاهري سيستم آزمون مقاومت 
S كوتاه پيش از اتصال منبع اتصال دركوتاه بعد از اتصال منبع يا اتصال صلب  كليد سنكرون در اتصال 

 با اتصال ستاره/ستاره اتوترانسفورماتور – 2شكل 

بندرت در  ترانسفورماتورهاي و  شود اجرا مي IIIيا  II هدر ترانسفورماتورهايدر  آزمون با منبع تغذيه تكفاز عمدتاً - 1يادآوري
 باشد. مي مورد استفاده I هدر

 جهتخنثي  اتصال بندي عايقصالحيت بررسي  ،غيريكنواختبندي  عايقو  ي با اتصال ستارهئها پيچ ر سيمد - 2يادآوري
 الزامي است. آزمون تكفاز اجراي

مشروط بر ، باشدنمناسب  الذكر فوق آزمون تكفاز جهت اجراي منبع تغذيه ،هاي اتصال ستارهپيچ سيمدر  چنانچه – 3يادآوري
 ي بع تغذيهمن توان خنثي در عبور جريان مربوطه، مي صالحيت اتصالطرفين قرارداد و  توافق ،خنثي اتصال پذيري دسترس

توان  مي ، به شرط امكان عملي و رعايت اصول مداربندي،در چنين شرايطي. عمال كردا خط و خنثي يها پايانه ميان را تكفاز
 يكديگر اتصال داد. را به ، آنهاي فازي هاي باقيمانده جهت كنترل بهتر ولتاژ پايانه

توافقي صورت عدم در ،فاز و تكفاز ترانسفورماتورهاي سه ي اجرائي برها آزمون تعداد 4-2-5-5
 70%  كمتر از ، كه در جريانيهاي تنظيم مقدماتي شامل آزمون. اين تعداد، بودقرار زير خواهد  به ،مشخص

 ي،جريانتنظيمات  كليد، وصل ي نظر لحظهممناسب آزمون از  بررسي اجراي جهت جريان مشخص شده
 خواهد بود.ن ،شوند اجرا مي مدت زمان ميرائي و

 سه آزمون قيد خاصي ذكر نشود، . چنانچهانجام شودسه آزمون بايد  IIو  I هدردر ترانسفورماتورهاي تكفاز 
 انشعاب در آزمونيك هاي مختلف، يعني،  انشعابدر ، انشعاب مجهز بهترانسفورماتور تكفاز  روي يك
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ولتاژ انجام خواهد  نسبت كمترين انشعاب در آزمون سوم در انشعاب اصلي و ومد آزمون، ولتاژ نسبت بيشترين
 .شد

قيد  . چنانچهبايد انجام شود هر فاز، ازاء سه آزمون به يعني ،آزموننه  ،IIو  I هدرفاز  در ترانسفورماتورهاي سه
 به ترتيب زير، ،ختلفيم هاي انشعابدر  ،انشعابي مجهز به  فازه سه آزمون ترانسفورماتور خاصي ذكر نشود، نه

سه آزمون  ،كناري(ستون)  فازهايدر يكي از  ولتاژ نسبتبيشترين  انشعاب سه آزمون در شد:د نخواهانجام 
 .باقيماندهكناري  فازدر  ولتاژ نسبت انشعاب كمترين در ديگر و سه آزمون مياني (ستون) فاز انشعاب اصلي در

و محل انشعاب هر ها  ون، همواره حصول تفاهمي دوطرفه پيرامون تعداد آزمIII هدردر ترانسفورماتورهاي 
كوتاه اتصالاثرات  تر مناسب سازي هرچه شود كه جهت شبيه . با اينحال، پيشنهاد ميخواهد بود الزمآزمون 

 پيرامونمعتبر  وجيهيي ت تر رفتار ترانسفورماتور و ارائه مناسب شرايط كار عادي، رصد هاي مكرر رخ داده در
 قرار زير باشد: به ها تعداد آزمونكوتاه،  ي اتصال شده يگير اندازه مقاومت ظاهرياحتمالي  تغييرات

 
 ؛سه آزمون :در ترانسفورماتورهاي تكفاز -
 .نه آزمون در ترانسفورماتورهاي سه فاز: -

 باشد. IIو  I دهرترانسفورماتورهاي  آزمون مشابه ها ونتوالي آزم و انشعاب وضعيتشود كه  پيشنهاد مي
 به قرار زير باشد: مدت زمان هر آزمون بايد

 ؛I، s 5R/R0 ردهترانسفورماتورهاي  در -
 .III، s 25R/R0و  II ردهترانسفورماتورهاي  در -

 باشد. مي ±10% هاي زماني مذكور  بازه رواداري

 پيچ و اتوترانسفورماتورها بيش از دو سيمكوتاه ترانسفورماتورهائي با  آزمون اتصالروش  4-2-6
به ( پيچ و اتوترانسفورماتورها متصور شد. ترانسفورماتوري با بيش از دو سيمتوان براي  خطاهاي متنوعي را مي

 ايربي ، كه مرجعفاز كوتاه سه اتصالبت به سنتر  پيچيده يطبيعت ،مواردي چنين. )مراجعه شود 3-2-3
 .داشتد نخواه، )مراجعه شود 5-2-2-3به (د نباش پيچه مي ترانسفورماتورهاي دوسيم

خواهيم بود.  اي ويژه هاينيازمند مدار ،وني آزم واسطه جهت ايجاد خطاهاي محتمل عملي به موارد،دراغلب 
محاسباتي تحليل نتايج براساس  ،عنوان يك قاعده بهشود،  انتخاب وظايفي كه آزمون بابت آن اجرا مي

 .است محتمل عيوب ي ليهكايجادشده در  نيروهاي الكتروديناميكي
 د.شخواهد  حاصل توافقات دوطرفه طبقهمواره  ها ، توالي و تعداد آزمونمقادير جريان، ها آزمون آرايش

 ي در انطباق با مقادير ذكرشده ،ها آزمون اجراي زمان مدتو آزمون  ر جريانيدامق رواداريشود كه  توصيه مي
نيروهاي انتظاري كه از افزايش  براساس ترتيب به ها نيز و آزمون ودهپيچه ب سيمترانسفورماتورهاي دو

 د.ناجرا شو داريم، يكيمادينالكترو
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 نتايج آزمون ارزيابيتشخيص خطا و  4-2-7
و  2-2-4 ندبمبتني بر  هاي گيري ها و اندازه كوتاه، اجراي آزمون پيش از اجراي آزمون اتصال 4-2-7-1

، مرجعي ذكورهاي م ها و اندازه گيري است. آزمونالزامي  (در صورت وجود) و روغن گاز با كارانداز رله بازبيني
 خواهند بود.تشخيص خطا  براي

 د:نزير را ثبت كنوارد بايد م هانگار هاي اوليه)، نوسان آزمونشامل ( هر آزمونياجراي  در 4-2-7-2
 ؛ولتاژهاي اعمالي -
 .)مراجعه شود 2-5-2-4ند بزير(به  هاي عبوري جريان -

 .است الزاميترانسفورماتور  بيروني ظاهراز  برداريفيلمو  بازبيني چشمي در تمام مدت آزمون، عالوه برآن،

 براي نمونهاستفاده كرد.  ارزيابي آزمونبهبود درنتيجه ديگري جهت استخراج اطالعات و  هاي توان از روش مي – 1يادآوري
گيري  و لرزش، اندازه صوتي اغتشاشات گيري به زمين، اندازه (عايق بندي شده) مخزنجريان عبوري از   گيري توان به اندازه مي

 كوتاه و غيره اشاره كرد. تغييرات فشار روغن در نقاط مختلف مخزن در طول اتصال

 . ايندطور تصادفي منجر به قطع شو ممكن است به ،به دليل لرزش روغنگاز و  با كارانداز ، رلهها طي آزمون - 2يادآوري
كوتاه  ترانسفورماتور درمقابل اتصال تحمل، تاثيري منفي بر مشاهده شوداحتراق در رله  پديده جز در مواردي كه گاز قابل

 خواهد داشت.ن

در چارچوب،  اتصاالت هاي داخلي در و جرقه برقدارشدني  مخزن در مرحله اتصاالتهاي موقت ميان  رخداد جرقه - 3يادآوري
 هستند.محتمل  هائي ، پديدهكوتاه اتصالو برقدارشدن  ي مرحله

و  و روغن گاز با كارانداز بازبيني رلهها، نگار نوسان ي، بررسيهر آزموناجراي پس از  4-2-7-3
راكتانس فاز،  . در ترانسفورماتورهاي سهخواهد بودامي كوتاه الز اتصال ظاهري مقاومتگيري  اندازه
ها  پيچ ي سيم تواند در اتصال ستاره ميامر شود، كه اين  بيان "فازهر  ازا به" شكل بهد شده باي گيري اندازه

هاي اتصال مثلث به كمك  پيچي مسير فاز به خنثي و در سيم راكتانسگيري مستقيم  ي اندازه وسيله به
 حاصل شود. مناسبهاي  روش

ها، شگردهاي  پيچ گيري مقاومت سيم اندازه، چون يهاي محاسباتي ديگر توان از روش در ارزيابي نتايج آزمون مي - 1يادآوري
نگار در حالت اصلي و حالت بعد از آزمون)، تحليل پاسخ  (جهت مقايسه نتايج حاصل از نوسان فشارضعيف ي آزمون اعمال ضربه

آزمون از  دقبل و بعدر  محلول هايگاز حاصل از ي نتايج باري و مقايسه هاي جريان بي گيري فركانسي، تحليل تابع تبديل، اندازه
 ياري جست.

شخيص ت ي درمالك تواند به عنوان مي آزمونبعد  قبل و در هاي انجام شده يگير نتايج اندازهدر  اختالف گونههر - 2يادآوري
در  شده گيري اندازه كوتاه اتصال ظاهري مقاومتقابل ذكر است كه تغييرات احتمالي  .كار رود احتمالي به هاي عيوب و كاستي

 باشد. سيري صعودي يا كاهشي داشته تواند هاي متوالي، مي آزمونانتهاي 
 



16 
 

18Fهاي ميان حلقه عيوبشود جهت تشخيص  توصيه مي - 3يادآوري

كوتاه،  اتصال ظاهري مقاومتهاي  گيري ترانسفورماتور، اندازه 1
 .دشوسمت فشار قوي ترانسفورماتور نيز انجام  در ،سمت فشار ضعيف  دننهما

 

درصورت  و روغن، گاز با كارانداز رله ترانسفورماتور وظاهر  ،ها آزمون اجراي كامل پس از 4-2-7-4
نگارها  نوسان كوتاه و اتصال ظاهري مقاومتهاي  يگير اندازه حاصل از گيرند. نتايج مي مورد بازبيني قرار  ،وجود

 ،كوتاه اتصال ظاهري مقاومت ردر مقدا اي از تغيير ، به ويژه هرگونه نشانهنجاريجهت تشخيص هرگونه ناه
 گيرند. مورد بررسي قرار مي

هائي كه آزمون  انشعاب ي كليه راكتانس مجهز به انشعاب، يها پيچي در سيم ها، در انتهاي آزمون شود توصيه مي - 1ييادآور
 .شود كوتاه براي آنها اجرا شده، محاسبه اتصال

پس از  اجراي آزمون، باشد.  داشته سيري نزوليبايد  ها كوتاه در توالي آزمون اتصال راكتانستغييرات وركلي، ط به – 2يادآوري
هاي بالدرنگ بعد از آزمون،  گيري براساس اندازه چنانچه،ازاينرو . ستخوش تغييراتي شودد گذر زمان اب تواند ميراكتانس مقدار 
 مدت شتگذ ازپس  جهت اطمينان، توان مي حدود مشخص شده مشاهده شودخارج از  ،راكتانسدرمقدار  ف فاحشياختال
. بررسي كرد كه آيا تغييرات ادامه دارد يا خير كرده و راكتانسمجدد  ي محاسبهاقدام به  ،ها گيري با اجراي مجدد اندازه زماني
 خواهد بود. راكتانسگيري دوم، مقدار نهائي  از اندازه حاصل شدهراكتانس استاندارد، مقدار  الزاماتطبق 

ها و  . اين روشخواهد بود قابل اجرا IIIو  I  ،II هدرهاي متنوعي براي ترانسفورماتورهاي  مرحله روشدر اين 
 شوند: در دو مورد زير خالصه مي راكتانسهاي  همچنين محدوديت

 IIو  I دهرالف) ترانسفورماتورهاي 
اجراي از  پيشي آنها با حالت ها و مقايسهپيچ درصورت فقدان توافقي خاص، جهت بازرسي هسته و سيم

و غيره، اجزاء فعال  ها ، جابجائيها رابط تغيير محلي عيوب محتمل ظاهري چون جهت مشاهده ون،آزم
تواند بر كاركرد  مي ،موفق كت به تكهاي  وناجراي آزم كرد. چراكه حتياز مخزن خارج  بايد ترانسفورماتور را

 باشد.مطمئن ترانسفورماتور تاثيري منفي داشته 
   آزمون ي شده تعيين ريدامق 100% عايقي در  هاي ونجمله آزم از، تك هب تكهاي  ي آزمون كليهاجراي مجدد 

، صاعقه ي آزمون ضربه درصورت نياز به اجراي. الزامي خواهد بود) مراجعه شود IEC60076-1 استانداردبه (
هاي  از اجراي مجدد آزمون I هدردر ترانسفورماتورهاي  توان د. اما ميدر اين مرحله اجرا كر آن را توان مي
 ، چشم پوشيد.عايقي  وناستثناي آزم به ،كت به تك
 :الزامي خواهد بود شرايط زير برقراري كوتاه ترانسفورماتور، آزمون اتصال آميز موفقيت تائيد اجراي منظوربه
شرايط هيچ گوياي  نبايدهاي حين آزمون  بررسيها و  گيري اندازه، كوتاه هاي اتصال نتايج حاصل از آزمون )1

 باشند. عيبي

آميز  صورت موفقيت ، بايد بهقابل اجرا بودن تك، درصورت به تكهاي  ديگر آزمونالكتريك و  دي هاي آزمون )2
 .، درصورت تصريح، با موفقيت انجام شودي صاعقه آزمون ضربه تكرار شوند و

                                                 
1- Turn-to-turn faults 
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ها، تغيير  ورقهمكان  تغييرچون جابجائي،  ينقص كوچكتريند گوياي باينترانسفورماتور  ظاهري يبررس )3
تواند در كاركرد مطمئن  موارد مي اين . چراكه هر يك ازدآالت باش ها، اتصاالت و يراق پيچ شكل سيم

 ترانسفورماتور تاثيري منفي داشته باشد.

 الكتريكي داخلي نبايد مشاهده شود. ي هيچ اثري از تخليه )4

از مقادير  ،اهمبرحسب  ،وندر انتهاي آزم براي هر فاز  آمده دست به كوتاهاتصال راكتانس ريدامقتفاوت  )5
 :بيشتر از حدود زير نباشد اصلي

19Fحلقويمحور  هم هاي پيچك اي بااتورهترانسفورم براي %2  -

 ،ساندويچيغيرحلقوي  هاي پيچك و 1
20Fفلزي هاي ورقه با يئترانسفورماتورها براي درمقابل

با توان  و پيچ فشارضعيف هادي سيم عنوان مثال به، 2
 ظاهري مقاومت ، براي ترانسفورماتورهاي داراي4مقدار بيشتري، البته كمتر از %  kVA 10000تا  ميسا

باشد،  3% كوتاه كمتر از  اتصال ظاهري مقاومتچنانچه يا بيشتر مورد پذيرش خواهد بود.  3% كوتاه اتصال
 ؛اهد داشتين بستگي خورفطتوافق به فوق  4%  حد

، اين يا بيشتر 3% كوتاه  اتصالظاهري  مقاومتبا  حلقويمحور غير هاي هم پيچكدر ترانسفورماتورهائي با  -
هش كا 4% حداكثر تا مقدار  توان طي توافقي دوطرفه . اين مقدار را ميخواهد بود 5/7% عدد محدود به 

 .داد

توان  نمي  ،3% كوتاه كمتر از  اتصال ظاهري مقاومتبا  حلقويغيرمحور  هاي هم پيچكدر ترانسفورماتورهائي با  - 3يادآوري
  ساختارهاي ترانسفورماتور ما را به پذيرش مقداربرخي از  حاصلي عملي  را مشخص كرد. تجربه راكتانس تغيير بيشينه مقدار

) %22.5 – 5.0×Zt( مي سازد كه نرهنمو  Zt د.خواهد بوكوتاه  اتصالظاهري  مقاومت درصديمقدار 

، نيازمند kV 52محدود به  Umسيستمي ولتاژ  بيشينه با IIده ر ي فوقاني گستره واقع در يترانسفورماتورها -4يادآوري
 خواهند بود. راكتانسيز نيازمند تعديل كران تغييرات درمواردي ن توجهي ويژه بوده و

P21Fبرداشتن پوششبا توان  چنانچه هيچ يك از شرايط فوق برقرار نباشد، درصورت لزوم مي

3
P اقدام  ترانسفورماتور

 .ردبه شناسائي داليل چنين انحرافي ك
 IIIده رب) ترانسفورماتورهاي 

جهت  وني آنها با نظاير قبل از آزم هاي ترانسفورماتور و مقايسه پيچي منظور بررسي هسته و سيم به
قسمت فعال  دغيره بايها و  ها، جابجائي نقص ظاهري چون تغيير در محل هاديي هرگونه  مشاهده

منجر به  ،تك به تكهاي  ونآزم موفق تواند باوجود اجراي رويت باشد. نقايص مذكور مي ترانسفورماتور قابل
 كاركرد نامطمئن ترانسفورماتور شود.

                                                 
وجود ي فلزي،  هاي متشكل از ورقه پيچي عنوان مثال در سيم اي است، هرچندكه به هاي با قالب استوانه پيچك ي هاي حلقوي شامل كليه پيچيك -1

 اي شود. تواند منجر به انحراف موضعي از شكل استوانه هاي خروجي مي رابط
2- metal foil 
3- Dismantled 
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به (ي آزمون  شده تعيينمقادير  100% در  ،عايقي هاي ونجمله آزم از ،تك به تك هاي وني آزم كليهتكرار 
 ي صاعقه را ضربه ونآزمتوان  درصورت نياز مي .الزامي است) شود مراجعه 6177ملي ايران شماره  استاندارد

 در اين مرحله انجام داد.
 الزامي خواهد بود: شرايط زيركوتاه ترانسفورماتور، برقراري  آميز آزمون اتصال تائيد اجراي موفقيت منظوربه
 د نافيبايون شده طي آزم هاي انجام ها و بررسي گيري اندازه ،كوتاه اتصال هاي ونآزم حاصل از نتايج )1

 باشند. عيب شرايط هرگونه

، درصورت تصريح، با ضربه صاعقهون و آزمتك بايد مجدداً با موفقيت تكرار شوند  به تكهاي  ونآزم )2
 .موفقيت اجرا شود

تغيير  ها و جابجائي ورقه، تغيير مكانچون  نافي هرگونه نقصي دباي ترانسفورماتور هاي ظاهريبررسي )3
تواند در كاركرد مطمئن  . چراكه هر يك از موارد مذكور ميدها، اتصاالت و يراق آالت باش پيچ شكل سيم

 ترانسفورماتور تاثيري منفي داشته باشد.

 شود.نالكتريكي داخلي مشاهده  يهيچ اثري از تخليه )4

محدود  بايد ،مقدار اصلي بادر انتهاي آزمون  شده محاسبه كوتاه اتصال ظاهري مقاومت يفاز ريدامقتفاوت  )5
 باشد. 1به % 

كمك  توان به چنين مواردي مي . درخواهد بودنيز موردپذيرش  2%  ات يتفاوتدرصورت وجود توافقي دوطرفه، 
يل چنين تفاوتي سازي ترانسفورماتور، به بررسي دال با جزئيات بيشتر و درصورت لزوم پياده هائي ونآزم

 استفاده شود يابي هاي عيب روشي  كليهاز  سازي واحد كه پيش از پياده شود البته پيشنهاد مي پرداخت.
 .)3-7-2-4ند ب 1يادآوري  بهرجوع (

، ظاهري قطعات داخلي هاي رسيبر هاي ناشي از و هزينه IIIده رهاي سنگين ترانسفورماتورهاي  به هزينه توجهبا – 5يادآوري
 هائي از محل ي عكس اقدام به تهيه ون،در قبل و بعد آزم ترانسفورماتور جزاءي دقيق ميان ا مقايسهجهت  شود پيشنهاد مي

، زمينه دراين. نمود و غيره انتهائي يبند عايقاجزاء  ساختار و ها جداكننده همترازي ها، انشعاب پيچ، سيم هاي قرارگيري رابط
و  ها وجود برخي جابجائي وافقي دوطرفهتوان با ت ، مينياز درصورتتواند مفيد باشد.  مينيز ها  پيچ بررسي فشار محوري سيم

 كوچك كه تاثيري در كاركرد مطمئن ترانسفورماتور نداشته باشد را پذيرفت. تغييرات
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 پيوست الف
 (اطالعاتي)

 كوتاه اثرات ديناميكي اتصال تحمل قابليت محاسبات نظري

 هدف 1-الف

ترانسفورماتورهاي قدرت درمقابل اثرات  تحمل قابليتي راهنماي محاسبات نظري  ارائه ستواين پيهدف از 
 .باشد ميكوتاه، براساس محاسبات و مالحظات طراحي و تجربيات سازنده  ديناميكي اتصال

نام تحت سيگره  209بروشور  كوتاه ترانسفورماتورهاي قدرت در اطالعات تكميلي پيرامون موارد فني ظرفيت اتصال - يادآوري
22Fكوتاه ترانسفورماتورهاي قدرت عملكرد اتصال'

 ارائه شده است. '1

 عمومي 2-الف

بازبيني مراحل  شامل رت،ترانسفورماتورهاي قد كوتاه اثرات ديناميكي اتصال تحمل قابليتمحاسبات نظري 
منظوري، چنين نيل به مستندات الزم جهت باشد.  ميمقاومت مكانيكي ترانسفورماتور از منظر طراحي 

جريان الكترومغناطيسي، محاسبات  هاي ي اطالعات فني الزم، چون اطالعات طراحي ي كليه دربرگيرنده
، ويژگي مواد هاي مهندسي نقشه ي كليههمراه  هاي مكانيكي به كوتاه، نيروهاي الكترومغناطيسي و تنش اتصال

 هاي و چنانچه ترانسفورماتور داراي طراحي باشد مي و غيره تجربيات سازنده و مراحل ساخت مصرفي،
د، دسترسي ويا در ساخت آن از مستندات فني سازنده استفاده ش ي باشد،ا مكانيكي و الكترومغناطيسي ويژه

 خواهد بود. به آنها نيز الزامي
ي  مكانيكي ايجاد شده هاي ين نيروها و تنشتر زبيني مراحل طراحي، مقادير بحرانيدر باشود كه  توصيه مي

كوتاه را با  ي كه آزمون اتصالمرجعفورماتور ترانس نظيربا مقادير  مقاديراين  د.نشو بررسي شرايط خطااز ناشي 
P23Fشابهم مطالعه موفقيت گذرانده، در شرايطي كه ترانسفورماتور تحت

2
P عدقواه بنسبت يا وند ش باشد، مقايسه مي 

پشتيبان  ساختارهمچنين، . شوند مطابقت داده مي كوتاه اتصالمقاومت در برابر  براي سازندهطراحي 
همراه تجربيات سازنده، موارد اصلي در بازبيني طراحي  ، بهمكانيكي هاي بست و چفت آرايش ها و پيچ سيم

 .خواهند بود
 كاربرد دارد. IIIو  IIده ردر ترانسفورماتورهاي دتاً ، عمپيوست اين مبتني بربازبيني طراحي 

شامل  ارزيابيشوند، فرآيند بندي ميهائي با خريد انبوه دستهعنوان نمونه ، كه بهIده ردر ترانسفورماتورهاي 
كوتاه بر يك يا دو نمونه  . اجراي آزمون اتصالخواهد بود كوتاه بر يك و يا دو نمونهاتصال تحمل وناجراي آزم

وجود،  باشد. بااين ترانسفورماتورها ميي  كليهترين راه در تائيد  ارزان البتهترين و  از يك سفارش بزرگ، سريع
 دخالت داد.هاي طراحي را نيز  بازبيني ،فرآيند ارزيابيدر  توان مياين دسته از ترانسفورماتورها  در

                                                 
1- Cigre Brochure 209, “The short-Circuit Performance of Power Transformers”, August 2002. 

 مراجعه شود.ترانسفورماتور مشابه به پيوست ب ي تعريف  جهت مشاهده -2
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مستندات  در  IIIو  II هدرترانسفورماتورهاي  باجهت مقايسه  مشابهي مرجع چنانچه يافتن ترانسفورماتور
دودي از حتعداد مبا  همزمان منظور ارزيابي، ترانسفورماتور را توان به باشد، مييسر نسازنده م

مورد  ترانسفورماتور مقايسه، هر يك از مشخصات اين موفق سنجيد. در كوتاه اتصالبا آزمون  ترانسفورماتورهاي
 مرجععنوان  بهحداقل يكي از ترانسفورماتورهاي منتخب در با مقدار نظير خود بايد  ،ب پيوستطبق ، ارزيابي

 برابر باشد.
اتصال مثلث در ظرفيت  ثالثيه پيچ سيم يك فاز با توان ارزيابي طراحي اتوترانسفورماتور سه نمونه، مي عنوان به

 تفكيك نمود: را به دو بخش يافته كاهش
ي  فازه سه اتوترانسفورماتورهاي مرتبط با حيي با اطالعات طرا مقايسه :شتركهاي سري و م پيچ سيم براي -

 ؛پيچ ثالثيه بدون سيم
پيچ ثالثيه در ظرفيت  يك سيم فاز مجهز به سه قايسه با ترانسفورماتورهاي ثالثيه، م پيچ سيم براي -

 .باشد آزموده شدهپيچ ثالثيه نيز  ، كه در آن سيميافته كاهش

 دستورالعمل بازبيني طراحي 3-الف

 عمومي 1-3-الف
 هاي زير باشد. بازبيني طراحي متضمن اجراي گامشود كه فرآيند  توصيه مي

 ترانسفورماتور براساس مستندات فني مربوطه ونآزم •

 :يكي از دو روش زير ي واسطه ارزيابي ترانسفورماتور به •
 ، يارا با موفقيت گذرانده است كوتاه موفق اتصال ونآزمكه  مقايسه با ترانسفورماتور مرجعي -

 .كوتاه اتصالاي مقاومت در برابر ربسازنده  طراحي با قواعد مقايسه -
 .هاي رسمي ترانسفورماتور نامه نتايج حاصل از بازبيني طراحي و معرفي •

 مورد ارزيابي ترانسفورماتورمرتبط با اطالعات  2-3-الف
 باشد:قرار زير  به منظور بازبيني طراحي به شده توسط سازنده ارائه مداركشود كه  توصيه مي
 .، درصورت نياز به محاسباتهاي طراحي الكترومغناطيسي برگ الف) داده

 .ي هسته با ذكر جزئيات مواد مصرفي رهجدرون پن بندي پيچي، آرايش عايق هاي سيم ب) طرح و نقشه
 ها پيچ سيم تاثيرگذار روي هر يك از و موثر متقارن) اوجر يدامق( كوتاه مقادير جريان اتصال اتمحاسب) پ
 هاي انشعاب در و انواع عيوب مورد مطالعه، با توجه به موقعيت كار حين شده تعييننتيجه الزامات عنوان  به

 .باانشعداراي ) يپيچ(ها سيم
) با ذكر نوع مربوطه جريان رخداده در اوج اوجر ديا(مق كوتاه نيروهاي اصلي ناشي از اتصال اتمحاسب) ت

 مغناطيسيمحاسبات ميدان  در ها. چنانچه پيچي هندسي و نسبي سيمنشعاب و موقعيت هاي ا خطا، موقعيت
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ها، هسته و مخزن  پيچي سيم براي يا از ساختارهاي هندسي ساده شده و نيروهاي الكترومغناطيسي نشتي
 خواهد بود. الزامي جزئياتي  د، ارائهواستفاده ش

در  هانظير شعاعي آننيز و  اي هستهكوتاه ترانسفورماتورهاي نوع  نيروهاي محوري ناشي از اتصال
هائي با نيروهاي محركه  يپيچ ت زيادي نسبت به موقعيت نسبي سيمحساسي ،اي ترانسفورماتورهاي پوسته

هاي كارگاهي و  ميزان جابجائي ناشي از رواداري شود كه سازنده توصيه مي دارند. با عالمت مخالفمغناطيسي 
را  كوتاه نيروي اتصال اتي در محاسب (سطوح تقارن و شرايط مرزي) مورد استفاده يها پيچي ساختار سيم

 .نمايدتعيين 
 .بررسي شوند الكترومغناطيسي زير نيروهايشود  توصيه مي

 يا ستهترانسفورماتورهاي نوع ه در •
 ؛فيزيكي پيچ سيم طرف درون روي هر طرف بيرون يا به به نيروي شعاعي  -
FP( فيزيكي پيچ سيم روي هر محوري فشار نيروي مقدار بيشينه -

*
PRcR(P24F1

P؛ 
 ؛فيزيكي پيچ سيم روي هر محوري اعماليانتهائي (باال/پايين)  رانشي نيرويمقدار ينه بيش -
 هاي بست و چفتنگهدارنده و  (يا تسمه) ي حلقهبر شده  اعمال ،ازاء ستون محوري به نيرويبيشينه مقدار  -

 هسته؛

T( فشارضعيف اصلي هاي پيچ سيم خروجي هاي بر رابطنيروي رانشي اعمالي  - P

*
PRfR(P25F2

P. 

 زرهيترانسفورماتورهاي نوع  در •
 ؛ي هسته درون و برون پنجره يها پيچ سيم ي و مجموعه پيچك هر نيروهاي محوري موثر بر -
P26Fاي كلوچههاي  نيروهاي شعاعي موثر بر پيچك -

3
P؛ 

 هاي فازي و پيچي واقع بر سيمهاي  بر گوه ي مخزن كننده اعمالي از هسته و ساختارهاي تقويت يهانيرو -
 ؛فشاريهاي  بلوك

 ؛هاي هسته هوارده بر ورق هاي نيروي -
 .مخزن مكانيكي ي كننده وارده بر ساختارهاي تقويتهاي  نيروي -

 .خواهد بود همراه موقعيت انشعاب الزامي خطا بهي نيروناشي از  شرايطدترين ها تعيين ب پيچي سيم ي كليهدر 
جذب بيشترين مقدار توان راكتيو از ئي با ، توجه به نيروهاي ناشي از خطاترانسفورماتورساختار كلي در 
 الزامي خواهد بود. ،تمسسي
 ي شده تزويج ها و ساختارهاي هادي بر يلاعما كوتاه ناشي از نيروهاي اتصال هاي مكانيكي تنشي  محاسبه) ث

 توجه هستند: قابل زيراي مكانيكي ه شتن. مكانيكي

                                                 
 انتهاي پيوست مراجعه شود. 1به يادآوري  -1
 مراجعه شود.  2-2-3-3-پيچي فشارضعيف به زيربند الف هاي خروجي سيم جهت آگاهي از تعريف و محاسبات نيروهاي رانشي موثر بر رابط -2

3- Pancake coils 
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 اي هستهدر ترانسفورماتورهاي نوع  •
σP( خارجيهاي  پيچي در سيمميانگين كشش حلقوي  -

*
PRtR(P27F1

P؛ 
σP( نوع حلقوي، مارپيچي و تك اليه اي اخليهاي د پيچي در سيمميانگين فشار حلقوي  -

*
PRcR(P28F2

P؛ 
σP( اي هاي داخلي نوع اليه پيچي فشار حلقوي معادل در سيم ميانگين -

*
PRc,eqR(P29F3

P؛ 
هاي  جداكنندههاي محوري و حدفاصل  نگهدارنده ها درحدفاصل هادي هاي شعاعي تنش ناشي از خمش -

σPپيچ ( شده در عرض شعاعي سيم تعبيه محوري ي تهويه مورد استفاده در مجاري

*
PRbrR؛(  

نوع  هاي پيچي سيم در هاي شعاعي جداكننده ها درحدفاصل هاي محوري هادي ناشي از خمش تنش -
σP( مارپيچيحلقوي و 

*
PRbaR؛( 

σP( هاي نوع حلقوي و مارپيچي پيچ در  سيم هاي شعاعي فشاري بر جداكننده تنش -

*
PRspR(P30F4

P؛ 
σP( اي اي نوع اليهه پيچي عايق كاغذي هادي در سيمفشاري بر هاي تنش -

*
PRpiR؛( 

σP( بندي انتهائي فشاري بر عايق هاي تنش -

*
PResRهاي انتهائي ( ) و حلقهσP

*
PRerR؛( 

σP( وجودرت هاي فشاري مشترك، درصو فشاري بر حلقه تنش -

*
PRprR؛( 

σP( ساختار نگهدارنده) صفحات چنداليه( مهار هاي تنش كششي بر ميله -

*
PRrodR؛( 

 زرهيدر ترانسفورماتورهاي نوع  •

σP(  هاي پيچك ها درحدفاصل جداكننده هاي محوري هادي شتنش ناشي از خم -

*
PRbaR؛( 

σP( بر عايق كاغذي هاديفشاري  تنش -

*
PRpiR( اي كلوچههاي  پيچك ي و جداكننده )σP

*
PRspR؛( 

σPي (هاي فاز بر گوهاعمالي فشاري  تنش -

*
PRiwR( ي مخزن  كننده ساختار تقويت ناشي از هاي فشاري كو بلو

σP( و هسته

*
PRpbR؛( 

σP( هاي هسته و خمشي بر ورقه تنش كششي -

*
PRclR؛( 

σP( ي مخزن كننده و خمشي بر ساختار تقويت تنش كششي -

*
PRtrR(. 

 كوتاه ناشي از نيروهاي اتصال بدترين شرايط تنشها و اجزاي ساختاري،  پيچي ي سيم دركليهشود  توصيه مي
 گردد. تعيين

                                                 
هاي صلب بدون مجرا  هاي شعاعي، همانند حلقه كننده حلقوي و مارپيچي مجهز به مجاري خنك هاي پيچي سيم، ميانگين كشش حلقوي ي درمحاسبه -1

 تلقي خواهند شد. 
هاي صلب بدون  هاي شعاعي، همانند حلقه كننده حلقوي و مارپيچي مجهز به مجاري خنك هاي پيچي سيم، حلقويتنش فشار  ميانگين ي درمحاسبه -2

 مجرا تلقي خواهند شد.
 1/1لذكر ا هاي بيشتر، تنش فوق هاي دو اليه خواهد بود. در تعداد اليه ي يكسان، ميانگين فشار حلقوي معادل، برابر ميانگين عددي تنش اليهدر دو  -3

 هاي مختلف خواهد بود. شده در اليه هاي فشاري محاسبه برابر ميانگين عددي تنش
 آيد. دست مي هاي هادي و با اغماض از اثرات شعاع كنج به شده توسط ميله داده هاي شعاعي با احتساب سطح پوشش تنش فشاري بر جداكننده -4
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 ،هاي هسته و پيچك آرايش بستي  پيچ و نحوه سيم انپشتيب اي ساختار ها، يا نتايج رايانه ها، طرح نقشه )ج
 همچون:

 :يا ستهدر ترانسفورماتورهاي نوع ه •
، آرايش )ها تخته(يا  هاي فشار رايج ، حلقهساختار عايق انتهائيساق هسته،  هاي شعاعي پشتيبانآرايش  -

 ك؛پيچ-هاي هسته كلي بست

 زرهيدر ترانسفورماتورهاي نوع  •

P31Fپركننده، هاي فشاري بلوكاتصاالت محوري،  آرايش -

1
P ، فازها، ميانها و  پيشاني پيچكها در  گوهآرايش 

 ؛پيچ و هسته ديواره هاي عايقي ميان سيم
ي  كننده تقويت هايساختاري هسته،  فنرهاي نگهدارندهآرايش مخزن،  وهسته هاي ميان  نگهدارنده -

 ؛هاي هسته هاي ورقه بست و چفتمخزن و ديگر 

 و در كل: •

هاي اتصال فشارضعيف  و رابط ها پيچ سيم خروجي هاي هيزات الزم جهت اتصال مطمئن رابطي تج كليه -
 ؛انشعاب هاي تغييردهنده هاي بوشينگ و رابط يا ميله

 .اري محوريذهرگونه بارگتجهيزات الزم جهت  -

ساخت  ي  مراجع ويژه ذكر با هاي ساخت مواد مصرفي و روشل كيفيت رو كنت انتهاي ضم ز) دستورالعمل
 ازقبيل

هاي  ها، رواداري ها و پيچك پيچ ، ابعاد و پايداري كشساني سيمهاي درمعرض نيروهاي كششي پيچي سيم •
اطمينان از )، حاصل از مهارهاي از بار اوليه (نيروي  ، استفادهكردن به روغن كردن و آغشته خشك، ويژه

 ؛و غيره ها و تجهيزات مهاركننده  ، رابطسيم پيچ هاي نگهدارندهاتصاالت 
هاي  ي گوه وسيله ي هسته به ها در درون و برون پنجره : مهار پيچكزرهيويژه در ترانسفورماتورهاي  به •

 هاي هسته و مخزن و غيره. كننده اده در تقويتهاي فشاري مورداستف درون فازي، بلوك

 .  نصب شده دار هاي شيب پايه كه روي هاي فشارقوي ويژه بوشينگ ي اجزاء خارجي ترانسفورماتور، بهح) بررس

 ارزيابي ترانسفورماتور 3-3-الف
 كليات 1-3-3-الف

ون آزم كه ترانسفورماتور مرجع ي با قابل اجرا است. مقايسه زير دو روش ارزيابي ترانسفورماتور به يكي از
 سازنده طراحيبررسي براساس قواعد يا  )مراجعه شود 2-3-3-(به الفرا با موفقيت گذرانده است  كوتاه اتصال

P32Fمنظم توليد در كوتاه اتصالبراي مقاومت در برابر 

2
P مراجعه شود 3-3-3-(به الف.( 

                                                 
1- Filler 
2- Regular production 
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 د.نشو ادامه شرح داده مي و روش دراين د

 ارزيابي براساس مقايسه با ترانسفورماتور مرجع 2-3-3-الف
 ي ترانسفورماتور مرجع تائيديه 1-2-3-3الف

 د.بوقبول خواهد  قابلجهت مقايسه  ،ترانسفورماتور مرجع بافرض برآوردن الزامات زير

 .دانستآن  مشابهرا  ارزيابي ترانسفورماتور مورد كه بتوان اي باشد گونه مشخصات آن به •

طراحي با ترانسفورماتور مورد آزمون مشابه و معيارهاي استقامت مكانيكي ي محاسباتي ها براساس روش •
 .شده باشند

 با ترانسفورماتور مورد آزمونمشابه  و كنترل كيفي كيفي هاي ضمانت ، دستورالعملتجربياتبراساس  •
 ساخته شده باشند.

هر دو  مشخصات حاكم بر ،ي طراحي مرحله كوتاه اتصالقواعد مقاومت در برابر ي اعتبار  گستره •
 ترانسفورماتور باشد.

 كوتاه موفق باشد. داراي آزمون اتصال بايد ترانسفورماتور مرجع
 هاي ترانسفورماتور مرجع شامل مراحل زير خواهد بود. تائيديه

 .مقايسه مناسب است جهت ،فوقوضات فرمبررسي اينكه آيا طبق  •
 كوتاه. اتصالهاي  بررسي گزارشات آزمون •

شده و معيارهاي استقامت مكانيكي  اسبات انجامحهاي اطالعات اصلي طراحي الكترومغناطيسي، م تائيديه •
 مورد استفاده در طراحي.

 و كنترل كيفي. كيفي هاي ضمانت هاي تجربيات مورد استفاده در مراحل ساخت و دستورالعمل تائيديه •

 ارزيابي تطبيقي 2-2-3-3-الف
ساختار اصلي عايقي و  ،ها پيچ ي سيم آزمون و مقايسه ،ي شروع ارزيابي تطبيقي كه نقطه شود توصيه مي

در اصل  باشد. ظاهري ويژه از منظر مشخصات استقامت مكانيكي ، بههاي دو ترانسفورماتور بست و آرايش چفت
ترانسفورماتور مرجع  اترانسفورماتور بساختار مكانيكي  استحكام يكساني به توان مي ،ارزيابي تطبيقياين از 
 برد. پي

 با يكديگر شده در دو ترانسفورماتور محاسبه )مراجعه شود 2-3-(به الف هاي سپس مقادير نيرو و تنش
نيرو و  مقادير استفاده شود. 2-يا الف 1-شود از جداول الف يپيشنهاد م بدين منظور، مقايسه خواهند شد.

در  هاي نظير خود مورد آزمون و ترانسفورماتور مرجع در سلولهاي مرتبط با ترانسفورماتور واقعي  تنش
يا  نيرو ترين مقداربيششود كه  توصيه مي .خواهند شدگذاري جا )مرجع(  "ref."و  (واقعي) "act."هاي  ستون
اجزاء مرتبط و  ،ها پيچي ي سيم كليه مراحل طراحي برشده در  محاسبهكوتاه  هاي حاصل از شرايط اتصال تنش

 ر لحاظ شود.ترانسفورماتو مكانيكي ساختار
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 2-الف يا 1-ي جداول الف شده ترانسفورماتور به شرط محدود بودن مقادير ثبت ،اي ي چنين مقايسه درنتيجه
كوتاه مقاوم  ، درمقابل اثرات ديناميكي اتصالشده در ترانسفورماتور مرجع برابر مقادير نظير محاسبه 2R/R1به 

اي  را براي اعمال بر ترانسفورماتورهاي نوع هسته تري گيرانه الزامات سختكه البته بجز مقادير زير  بود.خواهد 
 دهند: پيشنهاد مي

 اي هاي حلقوي، مارپيچي و نوع اليه پيچ تنش فشاري حلقوي در سيم يانگينمقدار م •

σP

*
PRc, act R≤ 1.1 σP

*
PRc, ref 

 چنداليه هاي پيچي سيمتنش فشاري حلقوي معادل در  ميانگينمقدار  •

σP

*
PRc, eq, act R≤ 1.1 σP

*
PRc, eq, ref 

P33Fپيچ فشارضعيف هاي خروجي سيم نيروي رانشي اعمالي بر رابط •

1 

T P

*
PRf, act R≤ 1.1 TP

 *
PRf, ref 

 كوتاه اتصال تحمل برايسازنده طراحي  قواعدارزيابي براساس  3-3-3-الف
 كوتاه اتصالتحمل براي سازنده  طراحي ي اطالعات تائيديه 1-3-3-3-الف

داراي مباني محكم تجربي كوتاه  اتصال تحملي سازنده در طراحي  مورد استفاده قواعدشود كه  توصيه مي
كوتاه اجرا شده بر تعدادي  هاي استقامت اتصال از تحليل نتايج آزمونيا باشد. بدين معني كه اين قواعد 

 يي مدارك پشتيبان همراه كليه نسفورماتور نمونه بههاي اجراشده بر مدل ترا يا از آزمون ،ترانسفورماتور واقعي
پيرامون عملكرد  كار مشكل تعدادي ترانسفورماتور درحال مدت و بدون برداري طوالني بهره حاصل از

 شود سازنده اطالعات زير را در اختيار قرار دهد. توصيه مي .خواهد شد و يا هر دو حاصل كوتاه اتصال
اند.  كوتاه قرار گرفته ي سازنده كه درمعرض آزمون اتصال وسيله شده به ساختهفهرست ترانسفورماتورهاي  •

ظاهري  ي انشعاب و مقاومت اين فهرست شامل اطالعات اصلي ترانسفورماتور چون توان، ولتاژ، گستره
 كوتاه خواهد بود. اتصال

 اجراشده بر مدل، درصورت وجود، و تاثير آنها بر اصول طراحي. يها نتايج آزمون •

 توليد هاي فعاليت و اديع در طراحي كوتاه اتصال مقاومت در برابر براي سازندهكه  استانداردهاي فني •
 .كند استفاده مي ترانسفورماتورهاي قدرت

 كوتاه. مرتبط با اتصالكار و نرخ خطاي  شده حين اطالعات ثبت •

 موفق ترانسفورماتورها. هاي عمر كاري تعداد سالو  شدهتعداد واحدهاي توليد •

 برد. كوتاه پي اتصالمقاومت در برابر  ي از چنين اطالعاتي مي توان به صالحيت اصول طراحي سازنده در زمينه

                                                 
پيچ  )، طبق قرارداد برابر با حاصلضرب ميانگين تنش فشاري حلقوي سيمkN(پيچ فشار ضعيف  هاي خروجي سيم نيروي رانشي اعمالي بر رابط -1
)kN/mm2 رابط خروجي () و سطح مقطع عرضيmm2پيچ درقالب پيچش شود. در  تواند منجر به تغيير شكل سيم شود. نيروي رانشي مي ) فرض مي

 پيچ تمايل به بازشدن دارد. يچ بيروني است، تنش طبيعتي كششي داشته و سيمپ پيچ فشار ضعيف سيم مواردي نادر كه سيم
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 روش بررسي 2-3-3-3-الف
بندي  پيچ و عايق سيم بر ساختار اجراي آزمون مقدماتي ،ي شروع فرآيند بررسي شود كه نقطه توصيه مي

با  موارد مذكور توان به سازگاري هاي ترانسفورماتور باشد. از چنين آزموني مي بست و اصلي و آرايش چفت
 برد. كوتاه پي مقاوم درمقابل اتصال هايدر توليد ترانسفورماتور ي سازنده نظاير مورد استفاده

مقادير مجاز ) با 2-3-شده ترانسفورماتور (رجوع به الف هاي محاسبه ي نيروها و تنش گام بعدي شامل مقايسه
P34Fاست خواهد بود. اين اعداد مبناي طراحي ترانسفورماتور متناظر يا مقادير بحراني

1
P د ميان نتوا مي. اين مقادير

 .مختلف، مقادير متفاوتي باشد سازندگان
هاي  ي اعداد مرتبط با نيروها و تنش استفاده خواهد شد. كليه 2-و الف 1-منظور از جداول الف بدين

ي اعداد مرتبط با  و كليه (واقعي) "act".هاي مناسب ستوني به نام  مورد ارزيابي بايد در سلولترانسفورماتور 
هاي  هائي كه سازنده اصول طراحي خود را بر آن بنا نهاده نيز در سلول حدود مجاز يا بحراني نيروها و تنش

نيرو يا تنش حاصل از فرض  مقدار. بيشترين ثبت شوند(بحراني)  "crit."يا  (مجاز) "all".ستوني به نام 
 كار رود. به اجزاء مرتبط با آن و ساختار كلي ،ها پيچ ي سيم شرايط خطا در مراحل طراحي بايد براي كليه

هاي درمعرض چنين  پيچي سيم طلبد. اي را مي تنش فشاري حلقوي توجه ويژهاي  در ترانسفورماتورهاي نوع هسته – يادآوري
ها درحدفاصل دو پشتيبان مجاور (پيچش  حد هادي از تواند از خميدگي بيش شوند كه اين امر ميتوانند دچار خرابي  تنشي مي

خواهد شد  پيچي ي پيرامون سيم اجباري) يا از فقدان پايداري قالب كه منجر به تغييرشكل شديد شعاعي در يك يا چند ناحيه
 شود. مي حادث(پيچش آزاد)، 

 دهند. هاي نسبتاً محكم و در محيط داخلي رخ مي با پشتيبان هائي پيچي پيچش اجباري نوعاً در سيم

محض اعمال تنش فشاري بحراني به ساختار رخ  طور ناگهاني، به ي فروپاشي است به ي رايجي از پديده يز كه نمونهنپيچش آزاد 
 خواهد داد. 

تاثيرات ناشي از مراحل ساخت امري  ها و پيچ هاي بحراني در پيچش آزاد به داليل طبيعت ناهمگون سيم تنظيم مقدار تنش
 باشد. بسيار پيچيده مي

 ارائه كرد. ها پيچ فشار حلقوي سيمهاي  تنش تعيين مقدار بحراني اي خاص جهت توان قاعده داليل فوق نمي به

 209 بروشور در كوتاه ترانسفورماتور قدرت پيچش و ديگر مسائل  فني مرتبط با صالحيت اتصالاطالعات تكميلي پيرامون 
 اشد.ب دردسترس مي "كوتاه ترانسفورماتورهاي قدرت عملكرد اتصال"تحت نام  سيگره

 
ترانسفورماتور درمقابل اثرات ديناميكي  تحملتوان ادعاي  درصورتي مي ،اي از اين بررسي عنوان نتيجه به

 مجاز ي مقادير بيشينهمحدود به  2-يا الف 1-هاي جداول الف ي نيروها و تنش كليه كوتاه را پذيرفت كه اتصال
شده توسط  تعيين نظير ر بحرانيامقد برابر 8R/R0 و شده توسط سازنده براي اهداف طراحي يا تنش معين
 سازنده باشند.

                                                 
آسيب در مقاومت و عملكرد، آن را تحمل كند، مقدار بحراني نيز به معني  واند بدونت تار ميمقدار مجاز به معني هر مقدار نيرو و تنشي است كه ساخ -1

 شود. هر مقدار نيرو و تنشي است كه منجر به تغييرشكل دائمي، از دست رفتن پايداري يا ريزش ساختار مي
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 و مالحظاتو نيروهاي مجاز كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت بر تجربيات گذشته  ها تنش هاي كران
، دنباش مياستوار طراحي مكانيكي و مراحل توليد  زئياتها، ج شرايط مرزي چون خواص مواد، رواداري

و ستدل م يتجربيات ي درصورت ارائهاينحال،  . باپذيرفت هاي استاندارد عنوان كران توان آنها را به اينحال نمي با
طراحي  مراحلر د زرگتريب مقاديراز  وانت دال بر امكان افزايش مقادير مذكور، مي توسط سازنده، مستند

 استفاده كرد.
 اي هستهالف) در ترانسفورماتورهاي 

اي و در هريك از  هاي نوع حلقوي، مارپيچي و اليه پيچي تنش كشش حلقوي در سيم يانگينمقدار م •
P35Fهاي چنداليه پيچي ي سيم هاي جداگانه اليه

1 

σP

*
PRt, act R≤ 0.9 RRp0.2 

 اليه هاي نوع حلقوي، مارپيچي و تك پيچي تنش فشار حلقوي در سيم يانگينمقدار م •

P36Fتزريقفاقد  جابجاشده تماماًهاي  هاي منظم و هادي رشتهدر   -

2 

σP

*
PRc, act R≤ 0.35 RRp0.2 

 تماماً جابجاشدههاي  هاديخورده و  رزينهاي  در رشته -

σP

*
PRc, act R≤ 0.6 RRp0.2 

 اليه هاي نوع چند پيچي سيممقدار متوسط تنش فشار حلقوي معادل در  •

 فاقد تزريق تماماً جابجاشدههاي  هاديهاي منظم و  در رشته -

σP

*
PRc, eq, act R≤ 0.35 RRp0.2 

 تماماً جابجاشدههاي  هاديخورده و  هاي رزين در رشته -

σP

*
PRc, eq, act R≤ 0.6 RRp0.2 

 ها جداكنندههاي محوري  يا  ها در حدفاصل نگهدارنده تنش ناشي از خميدگي شعاعي هادي •

σP

*
PRbr, act R≤ 0.9 RRp0.2 

 ي شعاعيها ها در حدفاصل جداكننده هادي محوريتنش ناشي از خميدگي  •

σP

*
PRba, act R≤ 0.9 RRp0.2 

P37Fتاب هاديدر ارتباط با  ها پيچ شده بر هريك از سيم ي نيروي فشار محوري اعمال مقدار بيشينه •

3 

FP

*
PRc, act R≤ 0.8 FP

*
PRtilt 

P38Fشعاعيهاي  تنش فشاري بر جداكننده •

4 

                                                 
 شود. طول سنجه مي 2/0اندازه %  كه، در شرايط بارداري، منجر به كشيدگي نامتناسبي به تنشي كششي است، Rp0.2تنش معيار  -1

2- Non-bonded CTCs (Continuously transposed Conductors) 
*Fبراي آگاهي از  -3

tilt  پيوست مراجعه شود. اين انتهاي 2به يادآوري 
 شده معتبر است. پيش فشرده  هاي فشاري از شده از تخته اي ساختهه براي جداكننده  -4
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 ها ي هادي دهنده با حضوركاغذ پوشش -

σP

*
PRsp, act R≤ 80 MPa 

 ها پوشش لعابي هادي با حضور -

σP

*
PRsp, act R≤ 120 MPa 

 اي پيچي نوع اليه هاي سيم تنش فشاري بر عايق كاغذي هادي •

σP

*
PRpi, act R≤ 35 MPa 

 شده) هاي فشاري انتهائي (نوع پيچيده تنش فشاري بر حلقه •

σP

*
PRer, act R≤ 40 MPa 

 اي) هاي فشاري انتهائي (نوع توده فشاري بر حلقهتنش  •

σP

*
PRer, act R≤ 80 MPa 

 )استفادهفشار (درصورت  هاي تختههاي فشاري مشترك يا  هاي فشاري حلقه تنش فشاري بر تخته •

σP

*
PRpr, act R≤ 80 MPa 

P39Fهاي مهار (صفحات چنداليه) ساختار نگهدارنده تنش كششي بر ميله •

1 

σP

*
PRrod R≤ RReL 

 زرهيب) در ترانسفورماتورهاي 
 هاي پيچك حدفاصل جداكنندهر د ها تنش ناشي از خميدگي محوري هادي •

σP

*
PRba, act R≤ 0.9 RRp0,2 

 ها تنش فشاري اعمالي بر عايق كاغذي هادي و جداكننده •

σP

*
PRpi, act  RσP

*
PRsp, act R≤ 35 MPa 

 يفشار شده از تخته هاي فشاري ساخته وكهاي درون فازي و بل تنش فشاري بر گوه •

σP

*
PRiw, act  RσP

*
PRpb, act R≤ 80 MPa 

شده يا چوب  شده از پالستيك تقويت هاي فشاري ساخته هاي درون فازي و بلوك تنش فشاري بر گوه •
 اي اليه

σP

*
PRiw, act  RσP

*
PRpb, act R≤ 120 MPa 

 هاي هسته شده بر ورقه تنش كششي و خمشي اعمال •

σP

*
PRcl, act R≤  RReL 

 ي مخزن شده ساختار تقويتشده بر  تنش كششي و خمشي اعمال •

                                                 
1- ReL تر ماده است كه از نظر عملي برابر  تنش تسليم پائينRp0.2 باشد. مي 
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σP

*
PRtr, act R≤  RReL 

P40Fها پوشاني ورقه هائي با هم فشار اعمالي بر ناحيه •

1 

PRactR ≥ P 

 ي ترانسفورماتور تحت بازبيني نتايج حاصل از بازبيني طراحي و تائيديه 4-3-الف
 :كه شود ميدرصورتي مثبت تلقي  طراحي نتايج حاصل از بازبيني

 ؛شرايط سيستم واقعي مطابقت داده شوداندازه الزم، با  مشخصات، بهالزامات  •
 ؛ده سازطور كامل مشخصات را برآورد طراحي به •
 هاي منتجه انجام شده باشد؛ جهت تعيين نيروها و تنش 2-3-الف يا 1-3-بازبيني طراحي براساس الف •

سازگاري آن با كه  انجام شده باشد 3-3-3-يا الف 2-3-3-براساس الفارزيابي ترانسفورماتور مورد نظر  •
مشهود  2-يا الف 1-كوتاه مذكور در اين پيوست از جداول الف ها و نيروي اتصال مقادير بحراني تنش

 خواهد بود؛

زامات عملكرد صحيح ترانسفورماتور لا تدارك اطمينان از جهتساخت /طراحي مكانيكي و مراحل توليد •
 ؛رفته باشدقرار گ ارزيابيمورد  كوتاه درمقابل اتصال

قرار  اين پيوست هاي رسماً در جريان اجراي موفق بازبيني طراحي ترانسفورماتور طبق راهنمائيبايد  خريدار
 قرارداد شود. ندهازو س اريدرخميان  مشتركاً اي مناسب جمله شود كه منظور، توصيه مي . بدينگيرد

ترانسفورماتور درمقابل  تحملمطابقت و صالحيت  پيرامون امضاء خريدار، سازنده را از اجراي تعهدات خود
 سازد. ، مبرا نميكارحين  الزاماتكوتاه طبق  اثرات ديناميكي اتصال

بوده و  سازنده مالكيت معنوي جزو گيرد قرار مي دردسترس خريداري بازبيني طراحي  از مرحله ي كهاطالعات
 داشته شود. نگه محرمانه بايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 انتهاي اين پيوست مراجعه شود. 3به يادآوري  Pآگاهي از  جهت -1
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 اي هاي ترانسفورماتور نوع هسته ي نيروها وتنش مقايسه – 1-جدول الف
 پيچي انشعاب سيم پيچ فشارقوي سيم پيچ فشارمتوسط سيم پيچ فشارضعيف سيم تنش / نوع نيرو

act. ref. all. crit. act. ref. all. crit. act. ref. all. crit. act. ref. all. crit. 

بر   تنش كششي حلقويميانگين 
پيچي حلقوي، مارپيچي و  سيم
 )MPa( اي اليه

                

 بر حلقوي  تنش فشاري ميانگين
پيچي حلقوي، مارپيچي و  سيم
 )MPa( اي اليه تك

                

تنش كششي حلقوي معادل  ميانگين
 )MPa( اي هاي چنداليه پيچي سيم 

                

 ها تنش ناشي از خمش شعاعي هادي
هاي محوري و  ميان نگهدارنده

 )MPa( ها جداكننده

                

تنش ناشي از خمش محوري 
 هاي شعاعي ميان جداكننده ها هادي

)MPa( 

                

هاي  رابطنيروي رانشي اعمالي بر 
 )kN( پيچ فشارضعيف خروجي سيم

                

بيشينه مقدار نيروي محوري فشاري 
 )kN(فيزيكي  پيچ سيم هر بر

                

پيچ  نيروي فشاري بر سيم ي بيشينه
ي با نيروي بحراني تاب  مقايسه در

 )kN( پيچ سيم

                

بر  انتهائي نشيراوي رني ي بيشينه
 پيچ در: سيم

 )kNقسمت باال ( -
 )kNقسمت پائين ( -

                

تنش فشاري اعمالي بر عايق كاغذي 
 هاي شعاعي هادي و جداكننده

)MPa( 

                

عايق انتهائي  ساختار تنش فشاري بر
 )MPa( ي انتهائي و حلقه

                
  

يا  ( هاي تنش فشاري بر حلقه
 )MPa( صفحات) فشاري مشترك

act. ref. all. crit. 

هاي  تنش رانشي اعمالي بر ميله
 )MPa( اي) مهار(صفحات اليه

act. ref. all. crit. 

 )kN( ازاء ساقه نيروي مهار اعمالي به
 

act. ref. all.  

act.  ي ترانسفورماتور مورد مطالعه. = مقدار نيرو يا تنش محاسبه شده 
ref.  ي ترانسفورماتور مرجع. = مقدار نيرو يا تنش محاسبه شده 
all.   سازنده)= مقدار مجاز نيرو يا تنش (مبتني بر قواعد طراحي. 

crit. تنش (مبتني بر قواعد طراحي سازنده). = مقدار بحراني نيرو يا 
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 زرهيهاي ترانسفورماتور نوع  ي نيروها وتنش مقايسه - 2-جدول الف
 پيچي انشعاب سيم پيچ فشارقوي سيم پيچ فشارمتوسط سيم پيچ فشارضعيف سيم تنش / نوع نيرو

act. ref. all. crit. act. ref. all. crit. act. ref. all. crit. act. ref. all. crit. 

تنش ناشي از خمش محوري هادي 
 پيچكهاي  جداكننده درحدفاصل

)MPa( 

                

تنش فشاري اعمالي بر عايق كاغذي 
 )MPa( هادي و جداكننده

 

                

  

هاي درون  نيروي كل اعمالي بر گوه
 )kN( هاي فشاري فازي و بلوك

 

act. ref. all. crit. 

 هاي هسته ورقهنيروي كل اعمالي بر 
)kN( 
 

act. ref. all. crit. 

نيروي كل اعمالي بر ساختار 
 )kN( ي مخزن كننده تقويت

 

act. ref. all. crit. 

هاي  بر گوهاعمالي تنش فشاري 
 فشاري هاي درون فازي و بلوك

)MPa( 

act. ref. all. crit. 

هاي  رانشي/خمشي بر ورقهتنش 
 هاي شعاعي هسته ناشي از نيروي

)MPa( 

act. ref. all. crit. 

تنش رانشي/خمشي بر ساختار 
ي مخزن ناشي از  كننده تقويت
 )MPa( هاي محوري نيروي

act. ref. all. crit. 

پوشاني  هاي هم فشار اعمالي بر ناحيه
 )MPa( ها ورقه

 

act. ref. all. crit. 

act.  ي ترانسفورماتور مورد مطالعه. = مقدار نيرو يا تنش محاسبه شده 
ref.  ي ترانسفورماتور مرجع. = مقدار نيرو يا تنش محاسبه شده 
all.  .(مبتني بر قواعد طراحي سازنده) مقدار مجاز نيرو يا تنش = 

crit. تنش (مبتني بر قواعد طراحي سازنده). = مقدار بحراني نيرو يا 
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جريان  اوجرتبط با بيشترين مقدار مجهت نمايش كميت فيزيكي (نيرو يا تنش)  *نماد در اين پيوست،  – 1يادآوري
 .ستااستفاده شده كوتاه  اتصال

پايداري صالحيت  ازحد محوري بيش فشار يدرمعرض نيرو هاي پيچي اي، سيم در ترانسفورماتورهاي نوع هسته – 2يادآوري
ي  كليهبدين معني كه  خواهند شد: شدگي كجدچار پيچ  هاي سيم . درچنين مواردي هاديخواهند دادمكانيكي خود را از دست 

جهت  به با محور اروج هم ديگر هاي هادي آنكه حال ،سو متمايل شده پيچ به يك ار درون عرض شعاعي سيموج همهاي  هادي
 خواهد بود. پيچي هاي سيم هادي وار ي آن تغيير شكل زيگزاگ د شد كه نتيجهنمقابل متمايل خواه

FPنيروي فشاري محوري  مقدار ازاينرو بيشينه

*
PRc R كمتر از مقدار بحراني  ، بايدپيچ اعمالي به سيمFP

*
PRtiltR شود  ميصيه تو و باشد

 باشد. برقراري امني  نيرو حاشيه اين دو مقادير عددي ميان
 :زير تمايز قائل شد دميان دو موربايد 

P41Fشدهتماماً جابجاهاي  اي با هادي هاي حلقوي، مارپيچي و اليه پيچي الف) در سيم

1
P قيدي پيرامون بيشينه فاقد  خورده، رزين

P42Fكاري ي سخت مستقل از درجه هائي چنين هادي چراكه. هستيم شدگي كجنيروي فشاري محوري در ارتباط با 

2
P شديداً ، مس

 . لذا نيازمند بررسي نخواهيم بود؛مقاوم هستندشدگي  كجنسبت به 
ي سراسر  نخورده هاي رزين هادي اي ياهاي رشته هادي شده از ساخته اي هاي حلقوي، مارپيچي و اليه پيچي ب) در سيم

FP شدگي كج نيروي بحراني توان مي ،شده ترانهاده

*
PRtiltR حاصل ساخت: ي زير معادله را از 

 
Ftilt

* = �K1×E0×
n×beq×h2

Dmw
+K2×

n×X×beq
3 ×π×Dmw×γ

h
� ×K3×K4×10-3   (kN) 

 كه در آن داريم:
ER0R  ضريب قابليت ارتجاعي مس كه برابرMPa 10P

5
P×1R/R1 باشد؛ مي 

n هاي  پيچ بوده و در هادي در عرض شعاعي سيمواقع هاي دوگانه  يا هاديا ه عداد رشتههاي مسطح برابر ت ر هاديد
CTCs برابر g(f-1)/2 باشد. مي 

 كه در آن: 
 g ايه تعداد هادي CTCs پيچي بوده؛ در عرض شعاعي سيم 
 f هاي در يك تعداد رشته CTC باشد؛ مي 

bReq Rمتر ميليهاي مسطح عرض شعاعي رشته با واحد  در هادي )mm (باشد؛ مي 
 خواهد بود؛ )mm( متر ميليخورده دوبرابر عرض شعاعي يك هادي با واحد  ي رزين هاي دوگانه در هادي 
 خواهد بود؛ )mm( متر ميليبدون تزريق عرض شعاعي يك رشته با واحد  CTCهاي  در هادي 

DRmwR متر ميليپيچي با واحد  قطر متوسط سيم )mmاشد؛ب ) مي 

X = c ×z

π×Dmw
 ؛هاي حلقوي و مارپيچي پيچي ضريب پوشش جداكننده در سيم  

 كه در آن: 
 c متر ميليي شعاعي (در راستاي جانبي) (با واحد  جداكننده عرض )mm((؛ 
 z  ؛ي شعاعي  جداكنندهتعداد 

X باشد؛ اي بربر يك مي هاي اليه پيچي در سيم 
h متر ميليباشد (با واحد  بر طول رشته ميمسطح برا هاي در هادي )mm(؛( 
 )؛متر ميلي، دو برابر طول رشته خواهد بود (با واحد راستاي محوري با پوشش كاغذي هم ي و درصورت وجود دو رشته 

                                                 
1- Resin-bonded CTCs 
2- Work hardening degree 
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 )؛متر ميليباشد (با واحد  برابر طول رشته مي CTCهاي  درهادي و 
γ مقداري ثابت تابع شكل هادي؛ 
P43Fشعاع كنج در  

1
Pباشد؛ ي استاندارد برابر يك مي رشته 

 باشد؛ مي 85R/R0هاي كامالً گرد برابر  ها يا هادي در رشته 
KR1R  5ضريب پيچش كه برابرR/R0 باشد؛ مي 
KR2R ؛متر مكعب نيوتن بر ميليبندي (با واحد  اليه ضريب( 

 باشد؛ مي 45دوگانه برابر  هاي تكي و در هادي 
 باشد؛ مي 22تزريق برابر  بدون CTCهاي  در هادي 

KR3R ؛3-گرداني سرد مس (رجوع به جدول الف ي سخت ضريبي جهت اعمال تاثير درجه( 
KR4R 4-شدگي ديناميكي (رجوع به جدول الف ضريبي جهت اعمال تاثير كج.( 

 KR3 مقادير ضريب   – 3-جدول الف
RRp0,2 
MPa 

KR3 

P44Fشده تابكاري

2 0R/R1 

150 1R/R1 
180 2R/R1 
230 3R/R1 
230˃ 4R/R1 

 
 KR4 مقادير ضريب   – 4-جدول الف

 پيچي نوع سيم نوع هادي
 اي اليه مارپيچي-حلقوي

 2R/R1 1R/R1 رشته يا دوگانه
CTC 7 تزريق بدونR/R1 3R/R1 

*Fشدگي ديناميكي  ي كج جهت محاسبهي فوق  قابل ذكر است كه معادله
tilt تجربي است. البته  بوده و مبتني بر روشي نيمه

 خواهد بود. ها نيز و ضخامت عايق هادي نوع ،پيچي تابع ساختار سيم ،مقدار واقعي نيروي بحراني

حفظ ساختار مدار مغناطيسي بايد كمينه مقدار زير را  هاي هسته جهت پوشاني ورقه مناطق همبر  Pفشار اعمالي  – 3يادآوري
 :دارا باشد

p = 
F*×103

2×S×a×t×h
    (MPa) 

 كه داريم:
FP

* 
Pبر يوغ انتهائي ( يكوتاه اعمال ي نيروي اتصال مقدار بيشينهkN؛( 

S هاي هسته ( ي ورقه شده پوشاني ي هم مساحت گوشهmmP

2
P؛( 

a ) ضريب چسبندگيp.u.؛( 

                                                 
1- Corner radius 
2- Annealed 
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t ارتفاعهاي هسته در واحد  تعداد ورقه )mmP

-1
P؛( 

h مدار مغناطيسي ( ارتفاعmm(. 
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 پيوست ب
 (اطالعاتي)

 مشابهتعريف ترانسفورماتور 
مرجع مشترك باشد، آنگاه آن  يقرار زير با ترانسفورماتور در مشخصاتي به ترانسفورماتوريچنانچه 

 :دشخواهد ناميده  ترانسفورماتور مرجع مشابه ،ترانسفورماتور
توزيع، ترانسفوررماتور  ،ژنراتوري متصل به  واحد افزاينده ترانسفوررماتور سنخ، همانند برداري هم بهره -

 ترانسفوررماتور با اتصال دروني؛

مركز، نوع  هاي هم پيچي اي با سيم طراحي مفهومي يكسان، همانند نوع خشك، نوع روغني، نوع هسته -
 ؛حلقويهاي غير ، پيچكحلقويهاي  اي، پيچك ساندويچي، نوع پوسته

 هاي اصلي؛ پيچي يكسان سيمو ترتيب هندسي آرايش  -

هاي  ، ورقشده كاري سخت شده يا تابكارينوع، همانند آلومينيومي، آلياژ آلومينيوم، مس  هاي هم هادي -
P45Fاپوكسيپيوند  شده وتماماً جابجاهاي  فلزي، مفتول، هادي مسطح، هادي

1
P؛، درصورت استفاده 

 اي؛ اي، كلوچه هاي مارپيچي، حلقوي، اليه هاي اصلي، همانند پيچك پيچي يكساني سيم -

ظاهري  مي به پريونيت مقاومتستوان انسبت (مورد مطالعه  كوتاه ترانسفورماتور اتصال توانمحدود بودن  -
 مقدار نظير ترانسفورماتور مرجع؛ 130تا %  30%  از كوتاه) اتصال

  كوتاه ترانسفورماتور مورد مطالعه به پيچي و نيروهاي محوري شرايط اتصال هاي سيم تنشمحدود بودن  -
 ؛مقدار نظير ترانسفورماتور مرجع %120 

 فرآيند ساخت يكسان؛ -

 .كنندهپيچ و مهار ي سيم گهدارندهآرايش يكسان ن -

                                                 
1- Epoxy bonding 


	مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
	نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 29/06/90 به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 35838/206 مورخ 24/7/90 جهت اجرا ابلاغ شده است.
	تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاه...
	پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس...
	سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)0F  ،کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک 1F (IEC) و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی 2F (OIML) است و به عنوان تنها رابط3F  کمیسیون کدکس غذایی 4F (CAC) در کشور فعالیت می کند. در ...
	یادآوری - در سیمپیچ با اتصال زیگزاگ، جریان اتصالکوتاه تکفاز به زمین میتواند بیشتر از جریان اتصالکوتاه سهفازه شود. اما چنین جریانهای بزرگی، در ترانسفورماتورهای دو ساقهای، به نیمی از پیچکها محدود بوده و علاوه برآن، جریان در سیمپیچهای اتصال ستا...
	یادآوری - درمواردی طراحی سيمپيچیهای كمكی با توانائی تحمل اتصالكوتاه در پایانههای آن، ازنظر اقتصادی مقرونبهصرفه نمیباشد، لذا سطح اضافهجريان را بايد به كمك وسائل مناسبی چون راكتورهای سری و درمواردی بهوسيلهی فيوز محدود نمود. البته باید تدابیری...
	يادآوری - چنانچه اتصال بين ترانسفورماتور و ژنراتور بهروش فوق باشد، بافرض اینکه ترانسفورماتور ژنراتور واحد نیروگاهی دارای اتصال ستاره/مثلث با خنثی زمينشده باشد، شدیدترین اتصالكوتاه درصورت اتصال خطبهزمين در سيستم متصل به سيمپيچ ستاره و یا حین سنکر...
	يادآوری - در سیمپیچیهائی با اتصال زیگزاگ، امکان تجاوز قابلتوجه جریان اتصالکوتاه خطای تکفاز به زمین به مقداری فراتر از خطای سهفازه وجود دارد. توصیه میشود چنین ازدیادی در محاسبهی افزایش دمای سیمپیچی با اتصال زیگزاگ لحاظ شود.
	يادآوری - در اتوترانسفورماتورها و ترانسفورماتورهائی با جريان اتصالكوتاه متجاوز از 25 برابر جريان نامی، میتوان درصورت توافق طرفین قرارداد مدت زمان استمرار جريان اتصالكوتاه را به كمتر از 2 ثانيه کاست.
	یادآوری- معادلات (4) و (5) بافرض برقراری شرایط بیدررو حاکم بوده و تنها برای مدت زمان کوتاهی حدود 10 ثانیه اعتبار دارند. ضرائب براساس خواصی از مواد، بهقرار جدول ذیل حاصل شدهاند:
	یادآوری – میتوان از نصب ملحقاتی كه بر كار ترانسفورماتور درخلال اتصالكوتاه تاثيری ندارند (مانند تجهيزات خنككنندهی قابلتفکیک) چشم پوشید.
	یادآوری - چنانچه شرط Zs < 0.05 Zt برقرار باشد، میتوان در انشعاب اصلی xt و rt را جایگزین مقادیر Xt و Rt ساخت، که در آن:
	xt : مولفه راکتیو zt برحسب درصد (%)؛
	rt : مولفهی مقاومتی zt در دمای مرجع برحسب درصد (%)؛
	zt : مقاومتظاهری اتصالکوتاه ترانسفورماتور در دمای مرجع برحسب درصد (%).
	یادآوری – درمواردی از آزمون ترانسفورماتورهای دستهی I، نیازمند تعیین تغییرات ضریب X/R  ناشی از افزایش دما طی اجرای آزمون و جبران اثرات آن در مدار آزمون خواهیم بود.
	يادآوری1 – با اتصال منبع تغذیه در لحظهی گذر از صفر ولتاژ فازی میتوان به بیشینه مقدار نامتقارنی در سيمپيچهای اتصال ستاره دست یافت. ضريب k مربوط به مقدار بیشینهی î را میتوان از نوساننگارهای جريان خط بهدست آورد. در آزمون سیمپیچیهای سهفازهی مث...
	در تعيين جريان فاز سيمپيچهای مثلث میتوان از اتصال مناسب ثانويههای ترانسفورماتورهای جريان، که وظیفهی اندازهگيری جريان خطوط را برعهده دارند، استفاده کرد. در این روش میتوان با تنظیم نوساننگارها، اقدام به ثبت جريانهای فاز نمود.
	يادآوری2 - در ترانسفورماتورهای دستهی I با اتصال ستاره-زيگزاگ و با قاعدهی تغيير ولتاژ در شار ثابت، چنانچه 3 ≤ rt / xt (رجوع به 4-2-3)، فازهای منبع تغذیهی سهفازه بهطور همزمان و بدون استفادهی از کلید همگام متصل خواهند شد. در دیگر ترانسفورماتورهای س...
	يادآوری1 - آزمون با منبع تغذيه تكفاز عمدتاً در ترانسفورماتورهای رده II يا III اجرا میشود و بندرت در  ترانسفورماتورهای رده I مورد استفاده میباشد.
	يادآوری2 - در سيمپيچهائی با اتصال ستاره و عايق بندی غیریکنواخت، بررسی صلاحیت عايقبندی اتصال خنثی جهت اجرای آزمون تكفاز الزامی است.
	يادآوری3 – چنانچه در سيمپيچهای اتصال ستاره، منبع تغذيه جهت اجرای آزمون تکفاز فوقالذکر مناسب نباشد، مشروط بر دسترسپذیری اتصال خنثی، توافق طرفین قرارداد و صلاحیت اتصال خنثی در عبور جریان مربوطه، میتوان منبع تغذیهی تكفاز را میان پایانههای خط و خنث...
	يادآوری1 – میتوان از روشهای دیگری جهت استخراج اطلاعات و درنتیجه بهبود ارزیابی آزمون استفاده کرد. برای نمونه میتوان به اندازهگیری جریان عبوری از مخزن (عایق بندی شده) به زمین، اندازهگیری اغتشاشات صوتی و لرزش، اندازهگیری تغییرات فشار روغن در نقاط ...
	یادآوری2 - طی آزمونها، رله با کارانداز گاز و روغن به دلیل لرزش، ممکن است بهطور تصادفی منجر به قطع شود. این پدیده جز در مواردی که گاز قابلاحتراق در رله مشاهده شود، تاثیری منفی بر تحمل ترانسفورماتور درمقابل اتصالکوتاه نخواهد داشت.
	یادآوری3 - رخداد جرقههای موقت میان اتصالات مخزن در مرحلهی برقدارشدن و جرقههای داخلی در اتصالات چارچوب، در مرحلهی برقدارشدن و اتصالکوتاه، پدیدههائی محتمل هستند.
	يادآوری1 - در ارزیابی نتایج آزمون میتوان از روشهای محاسباتی دیگری، چون اندازهگیری مقاومت سیمپیچها، شگردهای آزمون اعمال ضربهی فشارضعیف (جهت مقایسه نتایج حاصل از نوساننگار در حالت اصلی و حالت بعد از آزمون)، تحلیل پاسخ فرکانسی، تحلیل تابع تبدیل، ا...
	يادآوری2 - هرگونه اختلاف در نتايج اندازهگيریهای انجام شده در قبل و بعد آزمون میتواند به عنوان ملاكی در تشخیص عیوب و کاستیهای احتمالی بهکار رود. قابل ذکر است که تغییرات احتمالی مقاومتظاهری اتصالکوتاه اندازهگیریشده در انتهای آزمونهای متوالی، م...
	يادآوری1 - توصیه میشود در انتهای آزمونها، در سیمپیچیهای مجهز به انشعاب، راکتانس کلیهی انشعابهائی که آزمون اتصالکوتاه برای آنها اجرا شده، محاسبه شود.
	یادآوری2 – بهطورکلی، تغییرات راکتانس اتصالکوتاه در توالی آزمونها باید سیری نزولی داشته باشد. پس از  اجرای آزمون، مقدار راکتانس میتواند با گذر زمان دستخوش تغییراتی شود. ازاینرو چنانچه، براساس اندازهگیریهای بلادرنگ بعد از آزمون، اختلاف فاحشی درمقد...
	یادآوری3 - در ترانسفورماتورهائی با پیچکهای هممحور غیرحلقوی با مقاومتظاهری اتصالکوتاه کمتر از % 3، نمیتوان بیشینه مقدار تغییر راکتانس را مشخص کرد. تجربهی عملی حاصل از برخی ساختارهای ترانسفورماتور ما را به پذیرش مقدار  % (22.5 – 5.0×Zt) رهنمون می...
	یادآوری4- ترانسفورماتورهای واقع در گسترهی فوقانی رده II با بیشینه ولتاژ سیستمی Um محدود به kV 52، نیازمند توجهی ویژه بوده و درمواردی نیز نیازمند تعدیل کران تغییرات راکتانس خواهند بود.
	یادآوری5 – باتوجهبه هزینههای سنگین ترانسفورماتورهای رده III و هزینههای ناشی از بررسیهای ظاهری قطعات داخلی، پیشنهاد میشود جهت مقایسهی دقیق میان اجزاء ترانسفورماتور در قبل و بعد آزمون، اقدام به تهیهی عکسهائی از محل قرارگیری رابطهای سیمپیچ، انش...
	یادآوری - اطلاعات تکمیلی پیرامون موارد فنی ظرفیت اتصالکوتاه ترانسفورماتورهای قدرت در بروشور 209 سیگره تحت نام 'عملکرد اتصالکوتاه ترانسفورماتورهای قدرت22F ' ارائه شده است.
	یادآوری – در ترانسفورماتورهای نوع هستهای تنش فشاری حلقوی توجه ویژهای را میطلبد. سیمپیچیهای درمعرض چنین تنشی میتوانند دچار خرابی شوند که این امر میتواند از خمیدگی بیشازحد هادیها درحدفاصل دو پشتیبان مجاور (پیچش اجباری) یا از فقدان پایداری قالب...
	پیچش اجباری نوعاً در سیمپیچیهائی با پشتیبانهای نسبتاً محکم و در محیط داخلی رخ میدهند.
	پیچش آزاد نیز که نمونهی رایجی از پدیدهی فروپاشی است بهطور ناگهانی، بهمحض اعمال تنش فشاری بحرانی به ساختار رخ خواهد داد.
	تنظیم مقدار تنشهای بحرانی در پیچش آزاد به دلایل طبیعت ناهمگون سیمپیچها و تاثیرات ناشی از مراحل ساخت امری بسیار پیچیده میباشد.
	بهدلایل فوق نمیتوان قاعدهای خاص جهت تعیین مقدار بحرانی تنشهای فشار حلقوی سیمپیچها ارائه کرد.
	اطلاعات تکمیلی پیرامون پیچش و دیگر مسائل  فنی مرتبط با صلاحیت اتصالکوتاه ترانسفورماتور قدرت در بروشور 209 سیگره تحت نام "عملکرد اتصالکوتاه ترانسفورماتورهای قدرت" دردسترس میباشد.
	یادآوری1 – در این پیوست، نماد * جهت نمایش کمیت فیزیکی (نیرو یا تنش) مرتبط با بیشترین مقدار اوج جریان اتصالکوتاه استفاده شده است.
	یادآوری2 – در ترانسفورماتورهای نوع هستهای، سیمپیچیهای درمعرض نیروی فشار محوری بیشازحد صلاحیت پایداری مکانیکی خود را از دست خواهند داد. درچنین مواردی هادیهای سیمپیچ دچار کجشدگی خواهند شد: بدین معنی که کلیهی هادیهای همجوار درون عرض شعاعی سیمپ...
	قابل ذکر است که معادلهی فوق جهت محاسبهی کجشدگی دینامیکی F*tilt بوده و مبتنی بر روشی نیمهتجربی است. البته مقدار واقعی نیروی بحرانی، تابع ساختار سیمپیچی، نوع و ضخامت عایق هادیها نیز خواهد بود.
	یادآوری3 – فشار اعمالی P بر مناطق همپوشانی ورقههای هسته جهت حفظ ساختار مدار مغناطیسی باید کمینه مقدار زیر را دارا باشد:
	p = ,,F-*.×,10-3.-2×S×a×t×h.    (MPa)

