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 مقدمه

یع و شرکت های عمومی معتبر و اقتصادی نیروی برق همواره مورد توجه کلیه ی صناتحول موثر ،      

 وجهان بوده و هست. این امر موجب رقابت بین المللی در زمینه ی کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری 

یکی از مهمترین این تجهیزات ترانسفورماتورهای قدرت . فشار قوی شده استافزایش طول عمر تجهیزات 

 می باشند.

تجهیزات شبکه هستند که نقش بسیار ترین قیمت گرانترین و قدرت یکی از مهم هایترانسفورماتور     

منزله که ترانسفورماتورها به آنجا کنند. ازهای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی بازی میمهمی را در سیستم

باشند، عملکرد مدام و بدون نقص آنها برای حفظ و ایجاد یک منبع برق جز اصلی در سیستم قدرت می

گذاری در بخش انتقال، به ای از سرمایهد بسیار حیاتی است. عالوه براین، بخش عمدهاعتماد و کارآمقابل

جویی بنابراین هر اقدامی در جهت افزایش طول عمر مفید آنها، صرفه یابد؛این تجهیزات اختصاص می

یت باالیی متولید و مانیتورینگ در حین کار از اه رو کنترل کیفی آنها پس ازهاست. ازاینهنگفتی در هزینه

 برخوردار است.

کیفیت ر بالکتریکی مستقیما به کیفیت عایق بستگی دارد بنابراین نظارت مداوم  تجهیزاتطول عمر      

ایقی عنظارت بر وضعیت مانیتورینگ و اقع ، الکتریکی یک موضوع مهم به شمار می آید. در و تجهیزاتعایق 

رماتورهای ترانسفومر باقیمانده مورد استفاده قرار بگیرد. طول ع بینی پیش یبرا ، می تواندترانسفورماتور

شرایط  ابراینبن دنتنش های الکتریکی ، حرارتی ، مکانیکی ، شیمیایی و زیست محیطی می باش قدرت تحت

 کم با گذشت زمان رو به وخامت رفته و کم عایقی بسیاری از ترانسفورماتورها به علت شرایط کاری آنها

کست باعث کاهش ش مانیتورینگ و نظارت بر ترانسفورماتورها بنابراین یابد.کاهش می خاصیت عایقی آنها

 ناگهانی عایق و در نتیجه افزایش طول عمر ترانسفورماتورها می گردد. 
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 در این زمینه استفاده از ابزارهای تشخیصی دقیق و تکنیک های نظارت اهمیت زیادی پیدا می کند.     

ی طیف سنجی حوزه فرکانس ری برای ارزیابی شرایط عایق در میان است کهتکنیک های تشخیصی بسیا

(FDS ) و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته به عنوان یک روش غیر مخرب و کارآمد مطرح شده

تکنیک ، شکل موج سینوسی از فرکانس کم به زیاد به صورت متوالی روی نمونه تست اعمال  . در ایناست 

ت شده و در ادامه کار بثل موج های جریان مربوطه در طول اعمال شکل موج های ولتاژ ، می شود و شک

با این حال ، مشاهده شده است که نتایج می توان ضریب تلفات عایقی برای هر فرکانس را بدست آورد. 

اختار س رطوبت ، این تست ها به شدت تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند : دمای عایق ، مقدار ولتاژ تست ،

جزئیات آنالیز اثر عوامل ذکر شده در باال روی داده های بنابراین می باشند.  و... هندسی عایق ترانسفورماتور

رسی شده و مورد برداده پاسخ دی الکتریک توسط آزمایش های انجام شده روی ترانسفورماتور نمونه نمایش 

 و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

به اهمیت مانیتورینگ اشاره کرده و سپس در ادامه به تحلیل چند روش  اولر فصل ه ابتدا دژدر این پرو     

 .می پردازیم مورد استفاده قرار می گیردتست عایقی مدرن که امروزه 

و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن  FDSکه تنه ی اصلی پروژه می باشد به آنالیز روش  دومدر فصل      

 .پرداخته شده است

استفاده می شود و نتایج حاصل از  FDSدر روش به جای ولتاژ سینوسی از ولتاژ مربعی  سومصل در ف     

 با ولتاز سینوسی مقایسه شده است. FDSآن با دستاوردهای بدست آمده از روش 

     امروزه  پرداخته شده است.روی روغن گیاهی استر طبیعی  FDSبه ارزیابی تست  چهارمفصل در      

جایگزین روغن های معدنی  به دلیل مسائل زیست محیطیدر برخی ترانسفورماتورها یاهی گهای روغن 

 .شده اند
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پیش بینی رطوبت موجود در قسمت های سلولزی عایق ترانسفورماتور قدرت با استفاده فصل پنجم به      

 پرداخته است. از تابع تبدیل مدل اصالح شده دبای

 یجه گیری کلی از مباحث ارائه شده مطرح شده است.و در نهایت در فصل ششم یک نت     

امیدد اسدددت این پدایدان ندامده گدامی هرچندد کوچک در بیان الزامات مطالعات آماری از وضدددعیت      

ترانسدفورماتورهای کشدور ، تصدمیم و بررسدی شیوه های نگهداری بر این اساس و علی الخصوص معرفی 

 ی عمر باقیمانده ترانسفورماتورها برداشته باشد.به عنوان ابزاری کارا برای ارزیاب FDSروش 
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 اولفصل 

 مانیتورینگ

 لزوم مانیتورینگ ترانسفورماتورهای قدرت( 1-1)

این  توانیامروزه ترانسفورماتورها از تجهیزات بسیار مهم و حیاتی در شبکه های قدرت می باشند. رنج      

متغیر می باشند و همچنین قیمت این ترانسفورماتورها بین  MVAتا چند صد  KVAترانسفورماتورها بین 

چند صد دالر تا چند صد میلیون دالر می تواند باشد. ترانسفورماتورهای قدرت معموال تجهیزات قابل 

که عمر یک  این در حالی استسال طراحی می شوند  25-35 با طول عمراعتمادی هستند و اصوال 

سال هم می تواند برسد با این حال  62حت حفاظت مناسب قرار بگیرد تا تدر صورتی که ترانسفورماتور 

 فورماتورخطرات زیادی برای تجهیزات و قسمت های مهم ترانس وجود عیب در ترانسفورماتورها می تواند

ازطریق حریق ، انفجار و یا آتش سوزی داشته باشد و همچنین پتانسیل صدمه به محیط زیست از طریق 

رانس به محیط داشته باشد که بسیار پایدار و به شدت سرطان زا است و از همه مهمتر هزینه تراوش روغن ت

. که با احتساب تمام می باشدینی که مستلزم از دست دادن پول سرمایه گذاری زتعمیر و جایگ

ده به شپایین ، مقدار پول سرمایه گذاری  باال و متوسط و ژترانسفورماتورهای شبکه اعم از شبکه های ولتا

 .مالحضه ای خواهد رسید رقم قابل

عمر ترانسفورماتورهای قدرت تحت بعضی شرایط با افزایش عیب و نقص می تواند کاهش پیدا کند و      

ز کوتاه و یا مواردی ا این عیب و نقص می تواند تحت شرایط مختلف نظیر صاعقه ، حالتهای گذرا ، اتصال

این عیوب و نگهداشتن ترانس در شرایط کاری خوب امری بسیار مهم این قبیل به وجود آید. جلوگیری از 

و حیاتی می باشده که بایستی توجه زیادی به آن مبذول شود. در چند دهه اخیر محققان و دانشمندان 
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را در جهت عیب یابی ترانس با استفاده از پیشرفت علوم در زمینه های  بخش فشار قوی تحقیقات وسیعی

 اند که در نوع خود حائز اهمیت می باشد. انجام داده مختلف

عیب و نقص در ترانسفورماتورها ممکن است در اثر عوامل مختلفی به وجود آید. در این فصل ابتدا      

خواهیم کرد یک ارزیابی کلی از شرایط داخلی و عیب و نقص هایی که ممکن است در داخل سعی 

س انواع تست های حاضر برای ارزیابی ترانسفورماتور را بطور ترانسفورماتور بوجود بیاید داشته باشیم و سپ

 خالصه معرفی می کنیم.

 اهداف مانیتورینگ( 1-1-1)

 مانیتورینگ ترانسفورماتورها به منظور برآورده سازی اهداف زیر می باشد :

                                   اهداف اقتصادی:                                                                    – 1

کاهش هزینه های کارکرد توسط مراقبت منظم و دقیق                                                                -

           کاهش تعداد کارکنان مراقبت                                                                                     -

کاهش هزینه های خروج از مدار با برنامه ریزی بهتر قطع مدار برای مراقبت                                        -

برنامه ریزی صحیح برای جایگزینی عنصر نو باتوجه به شناخت وضعیت عنصر موجود در شبکه )با  -

 استفاده از تخمین میزان عمر باقیمانده ی عنصر(

          داف فنی:                                                                                                   اه –2

بدست آوردن اطالعات فنی با انجام عملیات آگاهانه برای پیشگیری از افزایش عیب                                 -

با توجه به شناخت بارگذاری های موجود روی عنصر شبکه              بهینه سازی عملکرد عنصر و سیستم -

بدست آوردن رفتار عیب های مختلف به طور مجزا از طریق سیستم تشخیص عیب پیوسته                       -

  اندازه گیری مشخص               بدست آوردن اطالعاتی در مورد نحوه ی تغییر و رفتار کمیت های قابل  -

 مشخص کردن وابستگی بین کمیت های قابل اندازه گیری و فواصل زمانی مناسب بین اندازه گیری ها  -
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اهداف اجتماعی:                                                                                                            –3

                                                                                                                  کاهش خطرات و صدمات به محیط زیست        -

افزایش ایمنی کارکنان سیستم                                                                                                -

 انی کارکنان سیستمکاهش اضطراب و نگر -

در حقیقت وظیفه اصلی سیستم مانیتورینگ ، آشکارسازی اولیه یک عیب به وجود آمده در      

ترانسفورماتور می باشد. لذا چنین سیستمی مانع توسعه عیب های کوچک به عیب های بزرگ شده و به 

 افزایش طول عمر ترانسفورماتور کمک می نماید.

 سفورماتورارزیابی کلی تران( 1-1-2)

بروز مشکل در ترانسفورماتورهای قدرت بنا به دالیل مختلف و شرایط متفاوتی ممکن است اتفاق بیافتد      

که می توان به عوامل الکتریکی ، مکانیکی و گرمایی اشاره کرد و همچنین این دالیل می توانند در داخل 

انک اصلی ترانسفورماتور ، عیب و نقص می تواند و یا خارج ترانسفورماتور باشند و عالوه بر وجود عیب در ت

 در داخل بوشینگ ، تبچنجر و همچنین تجهیزات جانبی ترانسفورماتور اتفاق بیفتد.

نشان داده شده  (1-1آن در شکل )منحنی نرخ خرابی ترانسفورماتور برحسب طول عمر سرویس دهی      

آغازین یا به عبارتی مربوط به زمان راه اندازی است. وجود عیب در قسمت اولیه منحنی مربوط به دوران 

ترانسفورماتور می باشد. در قسمت دوم وجود عیب در حالت کارکرد پایدار ترانسفورماتور می باشد که 

معموال در این دوره احتمال بروز عیب کم می باشد و در قسمت سوم عیوب مربوط به پیری یا کهنسالی 

 است. ترانسفورماتور را نشان داده شده

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 ششمفصل 

 نتیجه گیری

ل مشخص شد که مانیتورینگ ترانسفورماتور یک امر ضروری برای افزایش طول عمر در فصل او     

ترانسفورماتورهای قدرت می باشد و از جمله روش های مدرن که به تحلیل مانیتورینگ می پردازد ، ارائه 

 شد.

 FDSفصل دوم به تحلیل روش طیف سنجی حوزه فرکانسی پرداخته است که  معلوم شد منحنی های      

تحت تاثیر  پارامتر هایی مثل رطوبت ، دما ، پیری ، ابعاد اسپیسرها ، باریرها و ... هستند. در ادمه نمایان 

ابر سایر که حداقل دو یا سه برشد که تاثیر رطوبت و دما نسبت به پارامترهای دیگر خیلی بیشتر می باشد 

تحت تاثیر تغییرات دما در طول اندازه  FDSنشان داده شد که داده های عناصر تاثیرگذارتر است. همچنین 

گیری می باشند بنابراین یک روش تصحیح انجام شد که باعث یک بهبود چشمگیری در دقت تشخیص 

 آنالیز شد.

تحریک های سینوسی و موج مربعی با فرکانس های مختلف در سراسر نمونه های تست ، در فصل سوم      

برحسب فرکانس  tanδمقدار شدند. ریک مربوطه اندازه گیری و پاسخ جریان های دی الکت شدنداعمال 

برای هر دو  tanδ برای هردو تحریک رسم شده است و با یکدیگر مقایسه شده اند. مشاهده شد که مقدار

مینیموم برای هر دو تحریک  tanδتحریک با یکدیگر متفاوت است. رطوبت کاغذ هر نمونه با استفاده از 

هده شد که استفاده از تحریک های موج مربعی خطای کمتری در محاسبه رطوبت محاسبه شده است.  مشا

         کاغذ فراهم می کند. از این رو می توان استنباط کرد که استفاده از ولتاژ تحریک موج مربعی نتایج 

 .روغن فراهم می کند –دقیق تری نسبت به تحریک های سینوسی در مورد شرایط عایق کاغذ 
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در روغن گیاهی استر می باشد که در آن به تحلیل منحنی های روغن  FDSچهارم در مورد روش فصل      

. همچنین مشخص شد که گیاهی استر و کاغذ اشباع شده ی آن در دو حالت تازه و پیرشده پرداخته است

آن دارد. اشباع شده ی   استر تازه / پیرشده و کاغذ تازه / پیرشده FDSدما تاثیر قابل توجهی در روی 

        قسمت حقیقی ثابت دی الکتریک نسبی وتلفات دی الکتریک همه ی نمونه ها با افزایش دما افزایش 

 می یابد.

پیش بینی رطوبت موجود در قسمت های سلولزی عایق با استفاده از تابع تبدیل مدل در فصل پنجم به      

تری  اطالعات دقیق( MDM) دل اصالح شده دبایم پرداختیم و معلوم شد که استفاده از اصالح شده دبای

 .در مورد رطوبت در اختیار ما قرار می دهد
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