
  

 

 

  بررسي استاندارد راندمان ترانسفورماتورها
IEC TS 60076-20 

              بهروز احمدزاده            
  واحد تحقيق و توسعه

  ترانسفورماتور توزيع زنگانشركت 
  زنجان، ايران

b.ahmadzadeh@iran-transfo.com 
 
 

در سالهاي اخير كاهش تلفات شبكه هاي برق و به ويژه  —چكيده 
به همين منظور كميته  رماتورها اهميت فوق العاده اي يافته است.ترانسفو

) چندي پيش پروژه IECفني ترانسفورماتور در سازمان بين الملي برق (
اي جهت تهيه و تدوين استاندارد راندمان (تلفات) ترانسفورماتورها را 

 IEC TS 60076-20: Power مدرك  آغاز نمود كه منجربه صدور

transformers - Part 20: Energy efficiency   .اين مدرك با شد
به مباحثي   IEEEو  IECتوجه به ديدگاههاي دو موسسه استاندارد 
و  Bو  A) به دو روش 1EIهمانند نحوه محاسبه راندمان و معيار آن ( 

اشاره شده  2و  1نيز حداكثر تلفات بارداري و بي باري در دو سطح 
مذكور به ارائه برخي نظرات  استاندارد مقاله، ضمن بررسي نياست. در ا

  و پيشنهادات اصالحي پرداخته شده است.

  IEC-راندمان-استاندارد -ترانسفورماتور —هاي كليدي هواژ

 مقدمه  .1

امروزه با توجه به محدوديتهاي منابع انرژي و لزوم حفظ محيط زيست، 
ينده هاي بهره برداري مناسب از انرژيهاي موجود و همزمان با آن كاهش آال

زيست محيطي از نكات مهم و اساسي براي بشر به شمار ميرود. بهره 
برداري مناسب از انرژي به مفهوم كاهش تلفات انرژي و به عبارت ديگر 

مي باشد. بدين منظور بسياري از توليد كنندگان انرژي افزايش راندمان 
اي تجهيزات مصرف كننده انرژي از قبيل تجهيزات الكتريكي در راست

افزايش راندمان توليدات خود مجبور به تبعيت از استانداردهاي ملي و يا 

                                                            
1 Efficiency Index 

مي توان به ترانسفورماتور  الكتريكيز جمله تجهيزات ا مي باشند. الملليبين
د. به دليل تعداد باالي ترانسفورماتورهاي نموهاي توزيع و قدرت اشاره 

ي به مقدار جزئي نصب شده در شبكه هاي برق هر گونه افزايش راندمان حت
گازهاي گلخانه اي مانند در توليد  قابل توجهيدر آنها باعث كاهش 

ترانسفورماتور در دنيا داراي سابقه اي بيش  ساختمي شود.  اكسيد كربندي
از  بهره برداريو  در ساخت باال تجارببا توجه به و صد سال بوده يكاز 

قررات ويژه بسياري در استانداردها و م ، سراسر جهانترانسفورماتور در 
زمينه افزايش راندمان ترانسفورماتورهاي توليد شده در بسياري از كشورها و 

  .تدوين و اجرايي شده است برداربهرهيا شركتهاي توليد كننده معتبر و يا 

)  به عنوان يك مرجع جهاني IECبين الملي برق ( كميتهدر همين راستا 
د، به منظور همگام سازي خود با خواسته استاندار انتشاردر زمينه تدوين و 

به تدوين  اقدامهاي جهاني و متناسب با برخي استانداردهاي بهره وري 
) در خصوص بازده  Technical Specificationمشخصات فني (

 TC14 فني ترانسفورماتور ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت در كميته
  . نموده است

 IEC TS 60076-20: Powerاين استاندارد تحت عنوان

transformers - Part 20: Energy efficiency  

  پرداخته مي شود. آن الزاماتارائه شده كه در ادامه به برخي از مهمترين 

 روشهاي تعيين راندمان .2

جهت محاسبه راندمان و  Bو  Aمذكور دو روش با نامهاي  مدركدر 
  ) تعريف شده است.  EIشاخص راندمان (
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كه به صورت تعريف توان نامي بر  IECبر فلسفه  توجهبا  Aروش  
به  مبناي ولتاژ و جريان نامي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور است مي باشد.

اين معني كه مقادير حداكثري گارانتي هاي تلفات  بارداري و بي باري و 
همچنين مقادير حداقلي راندمان براي توان نامي تعريف شده است. الزم به 

كه در اين روش دماي مرجع جهت تلفات بايستي مطابق با ذكر مي باشد 
IEC60076-1   درجه سانتيگراد باشد. 75يعني  

و بر گرفته از   IECكه متفاوت از روشهاي متداول در  گريروش د
IEEE C57.12.00  مي باشد با نام روشB الزم نامگذاري شده است )

 ه سانتيگراد است).درج 85بذكر است كه طبق استاندارد مذكور دماي مبنا 
  )B50EI (درصد از بار نامي 50اين روش بر محاسبه شاخص راندمان در 

است   Bكه همان فرمول عمومي روش  BEIتاكيد دارد. شاخص راندمان 
،  AN  ، ONAN(  فقط براي ترانسفورماتورهاي با خنك كنندگي طبيعي

KNAN،GNAN  وLNANهت ) كاربرد دارد.در ادامه فرمولهاي الزم ج
) جهت هر كدام از EIمحاسبات راندمان و همچنين شاخص راندمان (

  در پيش نويس مذكور به شرح زير آورده شده است. Bو   Aروشهاي 

مورد استفاده جهت محاسبه راندمان و شاخص راندمان در  فرمولهاي
 به ترتيب عبارتند از : Aروش 

Efficiency = (P – Losses) / P                                           (1) 

(2)          r(k))) / k*Sck+P k*P 2(k – ) c0+ P 0(P – r= (k*SA EI  

  

همچنين فرمولهاي مورد استفاده جهت محاسبه راندمان و شاخص راندمان 
  به ترتيب عبارتند از : Bدر روش 

Efficiency = P / (P + Losses)                                          (3)  
(4)          )                  kP * f* T 2+ k 0+ P u/ ( k*S u= k*SB EI  

  

  در فرمولهاي باال:

0P  تلفات بي باري اندازه گيري شده در ولتاژ، فركانس، و تپ نامي مي :
  باشد.

c0P  توان مورد نياز جهت عملكرد سيستم خنك كاري در وضعيت بي:
  باري مي باشد.

kP   بارداري اندازه گيري شده در جريان، فركانس، و تپ نامي : تلفات
  مي باشد. IEC60076-1اصالح شده در دماي مرجع بر طبق 

ckP :  توان الكتريكي اضافي مورد نياز (عالوه برc0P جهت سيستم (
  مي باشد. kخنك كاري در ضريب بار 

rS  توان نامي تعريف شده ترانسفورماتور در :IEC 60076  كهkP نيز 
بر مبناي آن تعيين شده مي باشد. الزم به ذكر است كه توان نامي 

برابر با توان نامي هر يك از سيم پيچها در  IECترانسفورماتور طبق تعاريف 
  درجه سانتيگراد است. 75دماي 

uS  00: توان نامي تعريف شده ترانسفورماتور درIEEE C57.12.  كه
kP .نيز بر مبناي آن تعيين شده مي باشد uS   جهت تمايز ازrS  تعريف شده

 IEEEالزم به ذكر است كه توان نامي ترانسفورماتور طبق تعاريف و  است
درجه سانتيگراد  85برابر با توان خروجي از ترانسفورماتور در دماي مبناي 

  مي باشد.

fT  ضريب تصحيح دماي استفاده شده براي تصحيح تلفات از دماي :
 مايي استفاده شده جهت محاسبه شاخص انرژيمرجع استاندارد به مرجع د

  است.

با توجه به انواع دسته بندي ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت به انواع 
مقدار  Aطبق روش  توانديم يروغني و خشك ويا تكفاز و سه فاز، مشتر

 و يا (1) (2) , دو سطح راندمان ي) را برا 2PEIشاخص حداكثر راندمان (
محاسبه ويا ضريب بار از  %50مقدار شاخص راندمان را در  Bروش  طبق

  . ديانتخاب نما دركمجداول ارائه شده در اين بر اساس 

حداكثر راندمان در ضريب باري اتفاق  بر اساس اينكه Aدر روش 
باري باشد ، لذا اين ضريب بار افتد كه تلفات بارداري به اندازه تلفات بيمي

  آيد:از رابطه زير بدست مي
)5)                                                  (k )/Pc0P+ 0 PSqrt ( (PEI = K  

:از معادله و مقدار حداكثر راندمان                                                    
)6(                                          r* SPEI ) / Kc0+P02*(P-PEI = 1  

     قابل محاسبه خواهد بود. 

ر بر اساس اينكه طبق استاندارد برخي كشورها، مقدار راندمان د  Bدر روش 
 (4)لذا در رابطه   شودگيري ميظرفيت نامي ترانسفورماتور اندازه  50%

  آيد:قرار داده و رابطه زير بدست مي  0.5را برابر  kمقدار ضريب بار 
)                (7) kP *f * T 0.25+  0+ P u*S0.5/ (  u= 0.5*SB50 EI 

   

  

                                                            
2 Peak Efficiency Index 
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 PEIه در آن مقادير در ادامه به عنوان نمونه يكي از جداول آورده شده ك
در دو سطح براي ترانسفورماتورهاي توزيع روغني سه فاز تعيين  Aبه روش 

  شده است.

ولت  لويك 3150براي ترانسفورماتورهاي روغني تا توان  PEIمقادير  - 1جدول 
 كيلو ولت 36ولتاژ كمتر از  حداكثر آمپر و

  Um≤24 kV Um≤36 kV  

  توان نامي
kVA  

PEI  
  ١سطح 
%  

PEI  
  ٢سطح 
%  

PEI  
  ١سطح 
%  

PEI  
  ٢سطح 
%  

٢٥١/٩٨  ٧٤٢/٩٧  ٤٤٥/٩٨  ٩٩٢/٩٧  ≥٢٥  
٨٩١/٩٨  ٥٨٤/٩٨  ٠١٤/٩٩  ٧٤١/٩٨  ٥٠  
٠٩٣/٩٩  ٨٦٧/٩٨  ١٩٤/٩٩  ٩٩٣/٩٨  ١٠٠  
١٩١/٩٩  ٠١٢/٩٩  ٢٨١/٩٩  ١٢٢/٩٩  ١٦٠  
٢٨٣/٩٩  ١١٢/٩٩  ٣٦٣/٩٩  ٢١٠/٩٩  ٢٥٠  
٣٢٠/٩٩  ١٥٤/٩٩  ٣٩٥/٩٩  ٢٤٨/٩٩  ٣١٥  
٣٦٩/٩٩  ٢٠٩/٩٩  ٤٣٩/٩٩  ٢٩٧/٩٩  ٤٠٠  
٣٩٨/٩٩  ٢٤٧/٩٩  ٤٦٥/٩٩  ٣٣٠/٩٩  ٥٠٠  
٤٣٧/٩٩  ٢٩٥/٩٩  ٥٠٠/٩٩  ٣٧٣/٩٩  ٦٣٠  
٤٧٣/٩٩  ٣٤٣/٩٩  ٥٣٢/٩٩  ٤١٦/٩٩  ٨٠٠  
٤٨٤/٩٩  ٣٦٠/٩٩  ٥٤١/٩٩  ٤٣١/٩٩  ١٠٠٠  
٤٨٧/٩٩  ٤١٨/٩٩  ٥٤٤/٩٩  ٤٨٣/٩٩  ١٢٥٠  
٤٩٤/٩٩  ٤٢٤/٩٩  ٥٥٠/٩٩  ٤٨٨/٩٩  ١٦٠٠  
٥٠٢/٩٩  ٤٢٥/٩٩  ٥٥٨/٩٩  ٤٨٩/٩٩  ٢٠٠٠  
٥١٤/٩٩  ٤٤٢/٩٩  ٥٦٨/٩٩  ٥٠٤/٩٩  ٢٥٠٠  
٥١٨/٩٩  ٤٤٥/٩٩  ٥٧٢/٩٩  ٥٠٦/٩٩  ٣١٥٠  

  

براي  Aدر روش  PEIمقادير پيشنهادي حداقلي جهت 
ترانسفورماتورهاي توزيع منجربه استخراج مقادير ماكزيمم براي تلفات 

در دو  PEIبارداري و بي باري گرديده است. در ادامه جدول ناشي از مقادير 
براي تلفات بارداري و بي باري براي  2و  1راندماني  سطح

  ترانسفورماتورهاي توزيع روغني سه فاز به شرح زير  آورده مي شود.
 

مقادير ماكزيمم تلفات بارداري و بي باري براي ترانسفورماتورهاي  - 2جدول 
 كيلو ولت 24تر از ولت آمپر و ولتاژ كم لويك 3150هرتز تا توان  50روغني 

١سطح  ٢سطح   
 توان نامي

kVA 
 ماكزيمم تلفات

 بار داري (وات)
 ماكزيمم تلفات
 بي باري (وات)

 ماكزيمم تلفات
 بار داري (وات)

 ماكزيمم تلفات
 بي باري (وات)

٢٥≤  ٦٣ ٦٠٠ ٧٠ ٩٠٠ 
٨١ ٧٥٠ ٩٠ ١١٠٠ ٥٠ 
١٣٠ ١٢٥٠ ١٤٥ ١٧٥٠ ١٠٠ 
١٨٩ ١٧٥٠ ٢١٠ ٢٣٥٠ ١٦٠ 
٢٧٠ ٢٣٥٠ ٣٠٠ ٣٢٥٠ ٢٥٠ 
٣٢٤ ٢٨٠٠ ٣٦٠ ٣٩٠٠ ٣١٥ 
٣٨٧ ٣٢٥٠ ٤٣٠ ٤٦٠٠ ٤٠٠ 
٤٥٩ ٣٩٠٠ ٥١٠ ٥٥٠٠ ٥٠٠ 
٥٤٠ ٤٦٠٠ ٦٠٠ ٦٥٠٠ ٦٣٠ 
٥٨٥ ٦٠٠٠ ٦٥٠ ٨٤٠٠ ٨٠٠ 
٦٩٣ ٧٦٠٠ ٧٧٠ ١٠٥٠٠ ١٠٠٠ 
٨٥٥ ٩٥٠٠ ٩٥٠ ١١٠٠٠ ١٢٥٠ 
١٠٨٠ ١٢٠٠٠ ١٢٠٠ ١٤٠٠٠ ١٦٠٠ 
١٣٠٥ ١٥٠٠٠ ١٤٥٠ ١٨٠٠٠ ٢٠٠٠ 
٥١٥٧ ١٨٥٠٠ ١٧٥٠ ٢٢٠٠٠ ٢٥٠٠  
٣١۵٢٧  ٠۵١٩٨٠  ٢٣٠٠٠  ٢٢٠٠  ٠٠  

 نسبت به مقادير ارائه شده در دستورالعمل از مقايسه مقادير جدول باال
معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي  تعيين الزامات، "توانير 

مشاهده مي شود مقادير  "كيلو ولت  20ترانسفورماتورهاي روغني توزيع 
از نظر تلفات  توانهاوغني در اكثر پيشنهادي براي ترانسفورماتورهاي توزيع ر

نيز مقاديري  2و براي سطح  'B كمتر از مقادير گروه 1بي باري براي سطح 
مي باشد، و از نظر تلفات بارداري نيز   'C بسيار پايين تر از مقادير گروه

نيز مقاديري پايين تر  2و براي سطح  A در حدود مقادير گروه 1براي سطح 
باشد. كه اين مقادير نشان دهنده سخت گيرانه تر شدن  مي C از مقادير گروه

گارانتي تلفات بارداري و بي مقادير و  راندمان انرژيدر مورد  IEC استاندارد
  .باري ترانسفورماتورهاي روغني مي باشد

و در نتيجه تعيين مقادير مشخص براي  PEI با نگاهي به تعريف حداقل
معلوم مي گردد شرايط ويژه اي   A تلفات بارداري و بي باري، به روش

جهت راندمان بهتر انرژي در ترانسفورماتورها تعيين گرديده است، از طرفي 
 50در راستاي ايجاد اين شرايط حداقل شاخص راندمان انرژي اي نيز در 

تعيين گرديده است. تعيين حداقل هزينه  B درصد از بار نامي در روش
و  EI تن مقادير مشخص شده جهتمالكيت ترانسفورماتور با در نظر گرف

همچنين مقادير تلفات بارداري و بي باري از مهمترين خروجي هاي مد نظر 
اين استاندارد مي باشد، كه با مقادير پيشنهاد شده در اين استاندارد ميتوان به 

  .آنها نائل گرديد

هاي ذكر راندمانتلرانسي براي حداقل ،  استاندارد كه در اينبا توجه به اين
در  سازنده و خريدار مي توانند ذكرنشده لذااكثر مقادير تلفات شده و يا حد

بنابر قرارداد في  را IEC60076-1 تلرانسهايي مطابق با صورت توافق مقدار
  لحاظ نمايند.ما بين 

  خالصه .3
، اهميت انرژي در مباحث روزمره و لزوم كاهش مصرف آن به با توجه 

به منظور هماهنگ سازي خود با روند  IECالمللي بين  استاندارد سازمان
ترانسفورماتورهاي توزيع و  تلفات جهاني در اين زمينه به خاطر سهم باالي

قدرت به سبب تعداد زياد ترانسفورماتورهاي نصب شده در شبكه هاي برق 
اقدام به تدوين اين استاندارد جديد نموده كه هدف از آن كاهش مصرف 

اين مقاله به منظور آَشنايي  .زيست محيطي است انرژي و انتشار آالينده هاي
 ترانسفورماتورفني بيشتر در خصوص فعاليتهاي صورت گرفته در كميته 

IEC   در راستاي افزايش راندمان ترانسفورماتورها تهيه شده و بيانگر كليات
جهت اندازه  B و A  مذكور مي باشد كه در آن دو روش بنامهاي مدرك
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تعريف شده كه از  حداكثر راندمانو همچنين شاخص  راندمان انرژيگيري 
و همچنين با توجه به آن حداكثرهاي  PEI براي تعيين حداقلهاي A روش

از  همچنين تلفات بارداري و بي باري در توان نامي استفاده شده است.
درصد از بار نامي استفاده  50در  EI نيز براي تعيين حداقلهاي B  روش

  .گرديده است

مزاياي اين استاندارد مي توان به موضوع تعيين حداقل هزينه  از ديگر
و  EI مالكيت ترانسفورماتور با در نظر گرفتن مقادير مشخص شده جهت

همچنين مقادير تلفات بارداري و بي باري كه با مقادير پيشنهاد شده در اين 
  .استاندارد ميتوان به آنها نائل گرديد اشاره كرد
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