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معرفی استاندارد IEC 60076-16 Ed.1  )ویرایش 2011(

ترانسفورماتورهای مورد استفاده در نیروگاه های بادی

گرچه بسیاری از تحقیقات، گزارشهای فنی، مقاالت و کتابها ممکن است از 
لحاظ علمی ارزش باالتری از استانداردها داشته باشند، لیکن آنچه استانداردها 

را از این موارد متمایز می سازد اینست که گروهی متشکل از سازندگان، 
خریداران، بهره برداران و اساتید دانشگاه )و در خصوص استانداردهای بین 

المللی مانند IEC، نمایندگان کشورها( آنها را مورد تأیید قرارداده اند. در 
حقیقت استانداردها را می توان توافقی بین کلیه ذینفعان یک محصول در 

خصوص مشخصات و کیفیت آن دانست. 
در صنعت برق ایران از جمله ترانسفورماتور، استانداردهای تدوین شده 
توسط موسسه IEC بیشترین کاربرد را )در مقایسه با سایر استانداردها 
از جمله ANSI/IEEE( دارد که دلیل آن عالوه بر بین المللی بودن این 

استاندارد، نزدیکی بیشتر صنعت برق ایران با اروپا است.  با توجه به اهمیت 
آشنایي فعاالن در صنعت ترانسفورماتور با آخرین ویرایش استانداردهای 

IEC مورد استفاده در این صنعت، نشریه ترانسفورماتور در هر شماره یکی 

از استانداردهای منتشره توسط این مؤسسه را معرفی می نماید. نظر به 
پیچیدگی فنی استانداردهای IEC ،تالش بر این است که متون به زبان ساده 
تشریح شده و توضیحات الزم در خصوص نحوه استفاده از این استاندارد در 

ایران ارائه شود. 
در شماره های قبل نشریه استانداردهای ذیل معرفی شده اند:

شماره اول نشریه: IEC62874 )عمرسنجی ترانسفورماتور با استفاده از مقادیر 
2 - فورفورال و دی اکسید کربن( 

شماره دوم نشریه:  IEC60422 )آزمونهای کنترل کیفی روغن در حال بهره 
برداری ترانسفورماتور(

شماره سوم نشریه: IEC60076-3 )آزمونهای عایقی فشار قوی ترانسفورماتور(
شماره چهارم نشریه: IEC60296 )آزمونهای کنترل کیفی روغن نو(

عالقه مندان جهت دریافت نسخه کامل استانداردهای معرفی شده می توانند 
به وبسایت نشریه مراجعه نمایند. 

توربین بادی برای ژنراتور القایی تغذیه دوگانه دارای سه نوع مختلف میباشد که 
عبارت اند از:  سه سیم پیچه، دو سیم پیچه با تپ ولتاژ در سمت فشار ضعیف و دو 
سیم پیچه ساده. ولتاژ خروجی ژنراتور توربین بادی با توجه به نوع توربین و ژنراتور 
بین 480 ولت تا 4160 ولت است که این ولتاژ توسط ترانسفورماتور توربین بادی 
افزایش یافته و به ســطح ولتاژ شبکه فشار متوسط می رسد. در صورت اقتصادی 
نبودن اتصال هر توربین بادی به یک ترانســفورماتور می توان چند توربین بادی 
را به یک ترانسفورماتور متصل کرد. به همین دلیل در شکل 1 توربین های بادی 
بیشتری که به یک ترانسفورماتور متصل شده اند به صورت خط چین نشان داده 
شده اند. در صورتی که توان توربین بادی در مرتبه مگاوات باشد برای هر توربین از 

یک ترانسفورماتور مجزا استفاده می شود.
برای کاهش هزینه کابل کشــی در نیروگاه بادی الزم است طول کابل های ولتاژ 
پایین و جریان باال کاهش یابد. به همین دلیل ترانسفورماتور توربین بادی تا حد 
امکان نزدیک به توربین بادی نصب می شود. بنابراین ترانسفورماتور می تواند نزدیک 
پایه برج، داخل برج و یا داخل ناســل نصب شود  که در شکل 2 نشان داده شده 

است.
علیرغم پیشرفت و توســعه توربین های بادی، به نظر می رسد که ترانسفورماتور 

مقدمه
در حال حاضر انرژی بادی به عنوان یکی از منابع اصلی تولید برق به شمار رفته و در 
برنامه کشورهای مختلف برای افزایش تولید برق نقش اساسی ایفا می کند. کشور 
ایران نیز از جمله مناطقی است که دارای پتانسیل انرژی بادی زیادی میباشد. بر 
پایه پیش بینی های صورت گرفته، میزان انرژی قابل اســتحصال بادی کشور از 
لحاظ اقتصادی بالغ بر 18 گیگاوات تخمین زده می شود که موید پتانسیل قابل 

توجه کشور در زمینه احداث نیروگاه های بادی می باشد. 
هر نیروگاه بادی از مجموعه چندین توربین بادی تشکیل می شود که توسط یک 
شبکه کابلی در سطح ولتاژ توزیع به یکدیگر متصل شده اند. دیاگرام تک خطی یک 

نیروگاه بادی با چیدمان شعاعی در شکل 1 نشان داده شده است. 
 همانطور که در این شکل دیده می شود بخش الکتریکی هر توربین بادی شامل 
ژنراتور، مبدل الکترونیک قدرت و سیســتم کنترلی است. ژنراتور توربین بادی و 
مبدل الکترونیک قدرت انواع مختلفی دارند که بسته به طراحی نیروگاه بادی مورد 

استفاده واقع می شوند.
 انواع ژنراتور توربین بادی عبارت  است از ژنراتور القایی قفس سنجابی، ژنراتور القایی 
روتور سیم پیچی شده،  ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و ژنراتور سنکرون. ترانسفورماتور 
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متصل به آن که از اجزای حیاتی نیروگاه بادی تلقی می شــود به قدر کافی مورد 
توجه قرار نگرفته است. اندازه گیری های انجام شده در سایت و مشاهدات میدانی 
در توربین های بادی وجود مخاطرات به خصوصی را برای این ترانســفورماتورها 

نشان می دهد:
   ولتاژ های گذرای تکرار شونده با فرکانس باال )رنج کیلوهرتز(

   افزایش و کاهش فرکانس به علت کنترل سرعت توربین
   اضافه ولتاژ و کاهش ولتاژ از سمت فشار ضعیف

   اضافه ولتاژهای سوییچ زنی با مقدار باال
   وجود تخلیه جزئی در اطراف ترانسفورماتور

   ولتاژ و جریان با محتوای هارمونیکی باال
   اضافه بار گذرای سریع

   شرایط نصب و اتصاالت
   شرایط محدود خنک کنندگی

   در نیروگاه های خارج ساحل: قطرات آب، شرایط رطوبت بیش از حد، نمک و 
گرد و خاک و شرایط جوی سخت 

   لرزش زیاد و استرس های مکانیکی
اگر این محدودیت ها و شرایط خاص کاری مربوط به ترانسفورماتور توربین بادی 

توسط تولیدکنندگان و بهره برداران این تجهیز در نظر گرفته نشود قابلیت اطمینان 
این ترانسفورماتورها می تواند کمتر از کاربردهای معمول باشد. در نتیجه، این موارد 
باید در طراحی ترانسفورماتور در نظر گرفته شود و یا تجهیزات حفاظتی مناسب 
برای محافظت از این ترانسفورماتورها پیش بینی شود. تست های ویژه ای نیز برای 
این نوع بخصوص از ترانسفورماتور ها باید تعیین شوند که منطبق با این محدویت 

ها و قیدهای خاص باشند. 
هدف استاندارد IEC 60076-16 تعیین مشخصات دقیق تر برای ترانسفورماتورهایی 
است که قرار است در نیروگاه های بادی مورد استفاده قرار بگیرند تا قابلیت اطمینان 
این ترانسفورماتورها به سطح ترانس های استفاده شده در شبکه توزیع عادی ارتقا 
پیدا کند. این استاندارد مربوط به ترانسفورماتورهای خشک یا روغنی با توان بین 
100 تا 10,000 کیلوولت آمپر اســت که در کاربرد توربینهای بادی با حداکثر 
ولتاژ 36 کیلوولت و حداقل یک سیم پیچی با ولتاژ بیشتر از 1100 ولت استفاده 

می شوند. 
ترانسفورماتورهای مورد بررسی این استاندارد باید مانند سایر ترانسفورماتورهای 
قدرت نیازمندیهای مربوطه به بخش های مختلف  IEC 60076 را برآورده کنند. 
بنابراین در این معرفی، تنها مالحظات خاص ترانسفورماتورهای بادی ارائه شده 

است.

شکل 1 - دیاگرام تک خطی 
نیروگاه بادی معمول

شکل )2( : ترانسفورماتور توربین بادی داخل ناسل )سمت راست( ، نزدیک پایه برج )سمت چپ(
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مالحظات محیطی )حرارتی، مکانیکی و شیمیایی(
با توجه به نصب تعداد زیادی از این ترانسفورماتورها در داخل ناسل و اینکه نصب 
ترانسفورماتور داخل محفظه بدون سیستم خنک کننده فعال باعث افزایش دمای 
ترانسفورماتور می شود، خریدار ترانسفورماتور باید حداکثر دمای هوای خنک کننده 
را در صورتی که متفاوت با مقایر ارائه شــده در IEC 60076-2  اســت مشخص 
نمایداگر هیچ دما یا جریان هوایی مشخص نشود، دمای داخل برج باید 10 درجه 

باالتر از دمای بیرون در نظر گرفته شود.
همچنین، لرزش سازه ای که ترانســفورماتور قرار است در آن نصب شود باید در 
زمان طراحی ترانسفورماتور در نظر گرفته شود. به عالوه تنش های منتقل شده به 

اتصاالت نیز باید به طور خاص مورد توجه قرار بگیرد.  
در خصوص خوردگی، با توجه به نوع نصب، خریدار باید کالس حفاظتی مناسب 
را با توجه به استاندارد ISO 12944 تعیین نماید مگر اینکه غیر از آن بین خریدار 

و فروشنده توافق شده باشد.
در نیروگاه های خارج ســاحل، میزان غیر عادی از رطوبت و شــوری می تواند به 
خرابی ترانسفورماتور  های نوع خشک و بوشینگ های نوع باز در ترانس های روغنی 
یا خشک در داخل محفظه بیانجامد.  سطح استاندارد آلودگی برای بوشینگ های 
نوع باز برای ترانسفورماتورهای روغنی در سری استاندارد IEC 60815 تعریف شده 
 است. در IEC 60137 نیز تست باران شبیه سازی شده تعریف شده است. استاندارد
 IEC 61400-1 بیان می کند که رطوبت نســبی تا 95 % باید به عنوان شرایط 
محیطی عادی در نظر گرفته شود. مقادیر بیشتر رطوبت و شوری باید در مرحله 

سفارش اعالم شود. 

مالحظات الکتریکی
   محتوای هارمونیکی جریان

در مرحله ســفارش، خریدار باید اندازه و فرکانس همه هارمونیک های جریان را 
مشخص نماید. تولید کننده باید تلفات ناشی از این هارمونیک ها را در زمان طراحی 
مد نظر قرار دهد تا دمای سیم پیچ و روغن از حد مجاز باالتر نرود. روش محاسبه 
اثر هارمونیک های جریان بر طراحی ترانسفورماتور در ضمیمه این استاندارد آورده 
شده است. تست افزایش دما باید با استفاده از جریان معادل ناشی از هارمونیک ها 
انجام شود و نتیجه این تست باید منطبق با حدود دمایی گارانتی شده و منطبق با 

کالس حرارتی عایق ترانسفورماتور باشد.
اگر در مرحله طراحی هیچ هارمونیکی در نظر گرفته نشود اما در عمل هارمونیک 
های جریان وجود داشته باشند، بارگذاری ترانسفورماتور ممکن است نیاز به کاهش 
داشته باشد تا دمای ترانسفورماتور از دمای گارانتی شده بیشتر نشود. نحوه محاسبه 
این افزایش دما و یا کاهش ظرفیت بارگذاری ترانسفورماتور در ضمیمه استاندارد 

آورده شده است.

   محتوای هارمونیکی ولتاژ
خریدار باید در مرحله سفارش اندازه و فرکانس تمام هارمونیک های ولتاژ را مشخص 
نماید. تولید کننده باید اثرات ناشی از این هارمونیک ها را در زمان طراحی مد نظر 
قرار دهد. هارمونیک های ولتاژ باعث افزایش چگالی شار مغناطیسی، تلفات بی باری، 

جریان بی باری، سطح نویز و دمای هسته میشوند. با یک حداکثر ولتاژ مشخص 
ترانسفورماتور باید بتواند در بار نامی به صورت پیوسته کار کند بدون اینکه به خاطر 
"اضافه شار" صدمه ببیند. البته باید توجه داشت که اختالف نسبت ولتاژ به فرکانس 
 با مقدار مربوطه در ولتاژ و فرکانس نامی در محدوده مجاز می باشــد )با توجه به

 IEC 60076-1(. ضمنا تولید کننده توربین بادی باید در مرحله سفارش حداکثر 
نسبت بین ولتاژ و فرکانس را مشخص نماید.

   ولتاژهای گذرا
به دلیل شرایط خاص اتصال و بهره برداری، ریسک خرابی ترانسفورماتور توربین 
بادی به علت ولتاژهای گذرای متناوب در هر دو طرف ترانســفورماتور، نسبت به 
یک ترانسفورماتور توزیع معمول باالتر است. موج های با شیب تند و فرکانس باال 
می تواند با ســوییچ زنی در سمت فشار ضعیف یا فشار قوی تولید شوند و توسط 
کابل ها به ترمینال های ترانسفورماتور منتقل گردند. ترانسفورماتورهای مختلف 
فرکانس های رزونانس متفاوتی دارند که این فرکانس ها تابع طراحی و مواد به کار 
رفته در ترانسفورماتور میباشند. اگر فرکانس موج ناشی از سوییچ زنی در سمت 
فشار ضعیف یا فشــار قوی نزدیک به فرکانس رزونانس داخلی سیم پیچی باشد 
موجب اعمال اســترس الکتریکی زیادی به سیم پیچی می شود که ممکن است 
از حد قابل تحمل عایق سیم پیچی فراتر رود. طراح توربین بادی باید مقدار پیک 
ولتاژ، فرکانس ها و مدت زمان ولتاژهای گذرا و اضافه ولتاژهای تکرار شونده را به 
تولید کننده ترانســفورماتور اطالع دهد )به جدول 1 از همین استاندارد مراجعه 
شود(. بیشینه ولتاژ تجهیزات باید بر اساس بند 5 از IEC 60076-3:2000 انتخاب 
گردد و هماهنگی عایقی با توجه به IEC 60071-1  و IEC 60071-2 انجام گیرد.
راه حل های افزایش قابلیت اطمینان ترانســفورماتور در برابر این گذراهای سریع 

عبارت اند از:
    ارزیابی رفتار ترانســفورماتور تحت ولتاژهای گذرا و اصالح طراحی عایقی در 
صورت لزوم. این کار می تواند با مدلسازی یا تست فرکانس رزونانس با انجام شود. 
تست فرکانس رزونانس یک تست ویژه است که روش انجام آن باید بین خریدار و 

سازنده مورد توافق واقع شود. 
    تکنیک های حفاظتی مانند موج گیر، مدار RC یا خازن ضد موج. 

   تخلیه الکتریکی در اطراف ترانسفورماتور
هر بخشی از توربین بادی که از مواد عایقی ساخته شده است، زمانی که توسط آب 
باران، آب شور و یا هر مایع هادی دیگری مرطوب شود قابلیت هدایت الکتریکی 
پیدا می کند که با ایجاد تخلیه های جزیی در محیط اطراف ترانسفورماتور می تواند 
باعث کاهش استقامت الکتریکی هوا شود. بنابراین فواصل مجاز بین این قسمت های 
 توربین بادی و قســمت های برق دار ترانسفورماتور نباید از فواصل پیشنهادی در

 IEC 60076-3 کمتر باشد. تولید کننده ترانسفورماتور باید حداقل فواصل مجاز را 
در نقشه ترانسفورماتور ارائه کند. 

   طراحی سیم پیچی
 تپ گذاری این ترانســفورماتورها باید بر اســاس ملزومات ذکر شده در بند 5 از

 IEC 60076-1:2011 باشــد. محدوده ی تپ گذاری توصیه شده به یکی از دو 
صورت زیر میباشد:

5+ درصد تا 5-درصد در پله های 2,5 درصد  
5+درصد تا 5-درصد در پله های 5 درصد  

در مورد گروه اتصال نیز در صورتی که به طور خاص توسط خریدار مشخص نشده 
باشد  باید طبق IEC60076-1:2011 به صورت Dyn 5  یا Dyn 11 باشد.

ترمینال زمین نیز باید قابلیت هدایت کامل جریان فاز را داشته باشد، مگر اینکه 
خریدار درخواستی غیر از این داشته باشد.

 IEC 60076-5 برای مقاصد عمومی، امپدانس اتصال کوتاه میبایست با توجه به
تعیین گردد. برای ســیم پیچ های کمکی، زمانی که ترکیب ولتاژ امپدانس سیم 
پیچ سوم و سیستم به جریانهای اتصال کوتاهی منجر شود که قابل تحمل برای 
ترانسفورماتور نباشد، تولید کننده و خریدار باید بر روی بیشینه مقدار جریان مجاز 
 IEC توافق کنند. از طرفی ترانســفورماتور باید از لحاظ تحمل اتصال کوتاه طبق

جدول 1
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5-60076 طراحی شود. اگر خریدار انجام تست را در این زمینه درخواست کند، 
این تست ها باید در قرارداد دیده شوند.

   طراحی عایقی
انتخاب سطوح عایقی باید بر اساس جدول 1 انجام پذیرد. انتخاب بین لیست 2 یا 
3 در جدول به عهده طراح سیستم نیروگاه است که باید بر اساس هماهنگی عایقی 

)IEC 60071-1 and 2( و ارزیابی ریسک صورت پذیرد. 
    جریان هجومی

به دلیل برق دار شــدن های متعدد ترانسفورماتور ها در زمان کار نیروگاه بادی، 
ترانسفورماتور ها به کرات تحت اثرات مکانیکی و حرارتی ناشی از جریان هجومی 
هستند. به همین دلیل الزم است تناوب برق دار کردن ها )تعداد برق دار کردن در 
سال( و مشخصات جریان هجومی )حداکثر جریان و مدت زمان( توسط خریدار 
در مرحله سفارش مشخص شود. در حالت کلی ترانسفورماتور از سمت فشارقوی 
)شــبکه( برقدار میشود ولی در صورتی که تعیین شده باشد که ترانسفورماتور از 
سمت ژنراتور برقدار شود، باید روش سنکرون کردن و کلیدزنی توضیح داده شوند.

   تستهای ویژه
تست پالس برشی : این تست که یک تست اضافی بر تست صاعقه است با اعمال 

ولتاژ صاعقه که در قسمت دم برش خورده انجام میشود. توصیه میشود این تست 
به عنوان تست ویژه در مرحله سفارش درنظر گرفته شود. پیک ولتاژ پالس برشی 
 باید 110% مقدار مشــخص شده برای موج ضربه کامل باشد )BI L(.  بند 14 از

IEC 60076-3:2000 میبایست در این خصوص اعمال شود.
تست کالس E3 :  اگر یک ترانسفورماتور خشک قرار است در شرایط بدتری نسبت 
به کالس E2 )ذکر شــده در IEC 60076-11( و بدون محفظه های حفاظتی در 
مقابل رطوبت و شوری کار کند، باید از تست مربوط به کالس E3 استفاده نمود. 
بدین منظور ترانسفورماتور باید در یک محفظه ی تست با دما و رطوبت ثابت قرار 

داده شود. 
حجم محفظه باید حداقل پنج بار بزرگتر از ترانسفورماتور باشد. حداقل فاصله اجزاء 
مختلف ترانســفورماتور از دیواره ها نباید کمتر از کوچکترین فاصله ی فاز به فاز 
قسمت های برقدار ترانسفورماتور ) IEC 60076-3 ( و نه کمتر از 150 میلیمتر 

.)IEC 60076-11:2004 ( باشد
دمای هوای داخل محفظه باید به مقداری باشــد که حتما میعان روی ســطح 
ترانسفورماتور صورت پذیرد. رطوبت فضای داخل محفظه باید باالی 95% نگاه 
داشته شود که این امر میتواند با اسپری کردن متناوب آب به داخل محفظه صورت 

گیرد. رسانایی آب باید در رنج S/m 4 - 3.6 باشد. 
موقعیت اسپری ها باید به صورتی باشــد که ترانسفورماتور به طور مستقیم در 

راهکار پیشنهادی استانداردمساله مورد بررسی

                                                                 
                                                                  -دریافت اندازه و فرکانس همه هارمونیکهای جریان از مشتری

                                                                  -محاسبه تلفات ناشی از هارمونیکها با روش ارائه شده در استاندارد 
)Derating(احتساب این تلفات اضافی در زمان طراحی یا انتخاب ترانسفورماتور با ظرفیت بیشتر توسط مشتری با محاسبه ظریب کاهش ظرفیت-                                                                   

شکل موج ولتاژ تغذیه
-دریافت حداکثر نسبت بین ولتاژ و فرکانس از مشتری

-دریافت دامنه و فرکانس همه هارمونیکهای ولتاژ از مشتری
-طراحی ترانسفورماتور با احتساب این هارمونیکها با روش ارائه شده در استاندارد

ولتاژهای گذرا

-ارزیابی سطح عایقی مورد نیاز با مدل سازی یا اندازه گیری و اصالح طراحی
RC به کارگیری روشهای استاندارد حفاظت مانند برقگیر، خازن ضد موج و مدار-

-بایــد بررســی شــود کــه فرکانــس ضربه هــای فرکانس-بــاال بــا فرکانــس رزونانــس ســیم پیچی ترانســفورماتور منطبــق نباشــد. در 
صــورت تحریــک فرکانــس رزونانــس ســیم پیچی ممکــن اســت عایقهــا بیــش از حــد تحملشــان دچــار اســترس بشــوند

حداکثر ولتاژ
 IEC60076-3:2000 انتخاب حداکثر ولتاژ با استفاده از بند 5 استاندارد-

-دریافت حداکثر ولتاژها، فرکانس و دوره اضافه ولتاژهای تکرار شونده و گذرا از مشتری
-اطالعات مربوط به هماهنگی عایقی در IEC60071-1 و IEC60071-2 آورده شده است

تپ ها

 IEC60076-1:2011 5 بر اساس بند-
-تپهای پیشنهادی 

-5% to 5% in 2.5% steps
-5% to 5% in 5% steps

- در صورتی که توسط خریدار مشخص نشود Dyn با گروه برداری 5 یا 11 مطابق  با بند استاندارد IEC6007601:2011گروه اتصال

امپدانس اتصال کوتاه
IEC60076-5 به طور کلی منطبق با -

- کاهــش اضافــه جریــان توســط خریــدار در صــورت ســه ســیم پیچه بــودن ترانســفورماتور و افزایــش ســطح اتصــال کوتــاه و در نتیجــه 
اقتصــادی نبــودن طراحی 

- بر اساس IEC60076-5قابلیت تحمل اتصال کوتاه

- بر اساس 1 استاندارد IEC60076-3سطح عایقی

- برای ترانسفورماتورهای روغنی بر اساس IEC6007-7 و برای ترانسفورماتورهای خشک بر اساس IEC60076-12قابلیت تحمل اضافه بار

جریان هجومی

- بــا توجــه بــه ایــن کــه ترانســفورماتور در بهــره بــرداری نیــروگاه بــادی مرتبــاً برقــدار میشــود مرتبــاً در معــرض تنشــهای حرارتــی و 
مکانیکــی ناشــی از جریــان هجومــی اســت

- دریافت تناوب برق دار کردن ترانسفورماتور در سال از مشتری
- دریافت محدودیتهای جریان هجومی )حداکثر جریان و زمان آن( از مشتری

خالصه موارد ذکر شده در این استاندارد

محتوای هارمونیکی جریان
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معرض اسپری قرار نگیرد. ترانسفورماتور باید بیشتر از 6 ساعت در حالت بی برق 
در محفظه با رطوبت باالی 95% قرار داشته باشد. طی 5 دقیقه بعد از این فرایند، 

ترانسفورماتور باید با ولتاژ القایی به صورت زیر تست شود.
الف( ترانسفورماتور هایی که سیم پیچ های آنها قرار است به صورت مستقیم یا با 
مقاومت کم زمین شوند با ولتاژ 1,1 برابر ولتاژ نامی برای 15 دقیقه تست میشوند.

ب( ترانس هایی که ســیم پیچی  آن ها قرار است نسبت به زمین ایزوله باشد و یا 
توســط یک امپدانس با مقدار زیاد به زمین متصل شــده باشد، باید در سه بازه 
زمانی 5 دقیقه ای متوالی با ولتاژ القایی تست شوند. در طول آزمایش هر کدام از 
ترمینال های سیم پیچی فشار قوی باید به نوبت به زمین متصل شده و ولتاژ 1,1 
برابری ولتاژ نامی بین سایر ترمینال ها و زمین اعمال شود. تست سه فاز می تواند 
با تست تک فاز با دو فاز زمین نشده که به یکدیگر متصل شده اند جایگزین گردد. 
ترجیح بر این است که تست الکتریکی فوق درون محفظه مورد بحث انجام شود. 
در زمان تست هیچ تخلیه الکتریکی نباید اتفاق بیفتد و بعد از تست هم بازرسی 
دیداری نباید خوردگی ای را گزارش کند. اگر اطالعی در زمینه نوع زمین شدن 

ترانسفورماتور در دست نیست، تست )ب( باید انجام شود.

 پیوست                                                                                                      

تعیین ظرفیت ترانسفورماتور تحت جریان هارمونیکی
   تلفات بارداری ترانسفورماتور

تلفات ترانسفورماتور از دو نوع است : 
RI2  )W( : )تلفات مستقیم )تلفات اهمی   
   تلفات اضافی: تلفات ادی + تلفات پراکنده

 IEC 61378-1 و  IEC 60076-8 تعریف تلفات پراکنده و ادی مشابه با استاندارد
می باشد. روش دو فرکانسی برای تفکیک تلفات ادی و پراکنده با اندازه گیری در 

استاندارد IEC 61378-3 آورده شده است.
 

)ei( تلفات ادی   
تلفات ناشــی از شار الکترومغناطیسی در سیم پیچی ها. Ei تلفات ادی به صورت 

پریونیت برای سیم-پیچی مد نظر است.
 

   تلفات بارداری
تلفات بارداری LI برای سیم پیچی مورد نظر در دمای مرجع به صورت زیر محاسبه 

می شود :
LI=R I2  )1+ei(

   تلفات پراکنده
تلفات ناشی از شار الکترومغناطیسی در کلمپ ها، پوشش، مخزن و سایر قطعات 

فلزی. 

   کل تلفات بارداری
تلفات بارداری ترانسفورماتور به صورت زیر محاسبه می شود : 

Tl=R1 I1
2 )1+e1(+R2 I2

2 )1+e2(+Si

هارمونیک ها
تلفات ترانسفورماتور با جریان هارمونیکی بستگی به فرکانس هر هارمونیک و مقدار 

موثر آن دارد.
کل تلفات ترانسفورماتور در جریان نامی زمانی که جریان دارای محتوای هارمونیکی 

است با حالتی که جریان خالص سینوسی است متفاوت است. 
ترانسی که بدون توجه به جریان های هارمونیکی طراحی شده است باید با ظرفیت 

کمتری استفاده شود. 
مشکالتی که توسط هارمونیک ها ایجاد می شوند عبارت است از افزایش تلفات و 

افزایش حرارت در ترانسفورماتور. 

هارمونیک های جریان بیش ترین اثر را بر روی تلفات ادی و کمترین اثر را بر روی 
تلفات پراکنده دراد.

تلفات ادی با مجذور فرکانس متناسب است. 
با توجه به این دالیل فیزیکی )افزایش تلفات و حرارت( طیف هارمونیکی جریان 
باید در اختیار تولید کننده ترانسفورماتور قرار بگیرد تا یا در زمان طراحی مد نظر 
قرار بگیرد و یا ترانســفورماتور طراحی شده ارزیابی شود که آیا می تواند تلفات را 

تحمل کند یا خیر. 

K ضریب تلفات ادی هارمونیکی : ضریب
ضریب K نســبت بین کل تلفات ادی ناشی از جریان های هارمونیکی به نسبت 

تلفات ادی در جریان هارمونیک اول است. 
تلفات ادی در زمانی که جریان غیر سینوســی است به نسبت زمانی که جریان 

سینوسی خالص است k برابر می شود. 
 K factor=PEL/Pf

کل تلفات ترانسفورماتور با در نظر گرفتن جریان غیر سینوسی
Ttls=No-load losses+totoal load losses
Ttls=Nll+[)Ih1

2R1I1
2k1 )1+e1(]+[)Ih1

2 R1 I1
2 k1)1+1(]+Si

   تلفات ادی ناشی از جریان هارمونیکی
)rms( جریان موثر

مقدار RMS جریان که یک بار غیر خطی را تغذیه می کند به صورت زیر محاسبه 
می شود:

محاسبه تلفات ادی
تلفات ادی در یک هارمونیک خاص به صورت زیر محاسبه می شود : 

محاسبه تلفات پراکنده
 تلفــات پراکنــده در یــک هارمونیــک خــاص مطابق بنــد 6,2 اســتاندارد

 IEC 61378-1: 2011 به صورت زیر تغییر می کند : 
SLih=rh

2 h0.8

افزایش دمای باالی روغن با جریان غیر سینوسی
برای محاسبه دمای باالی روغن از استاندارد IEC 60076-7 استفاده می شود:

TOi=TOr )Ttls/Ttl(0.8

کاهش ظرفیت ترانسفورماتور
کاهش ظرفیت ترانسفورماتور به صورت زیر انجام می شود: 

SrE=Sr)Ttl/Ttls(0.5


