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پیام مدیر عامل شرکت

شرکت " پایــش صنعت ترانســفورماتور " با مشارکت و 
همکاری جمعی از متخصصین مجرب شرکت ایران ترانسفو 
و بــا هدف ارائــه خدمات فنی و مهندســی و تخصصی در 
تمامی زمینه های مرتبط با ترانسفورماتور با نگاهی علمی و 
دانش محور و با بهره گیری از ســالها تجربیات در این حوزه 
تأسیس گردید که از جمله فعالیتهای این شرکت در زمینه 

ترانسفورماتور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
    انجام تســتهای کنترل کیفی روغن، گازهای محلول در 
روغن)DGA( و فورفورال روغن ترانسفورماتور و ارائه خدمات 

تحلیل، ارزیابی وضعیت و عمرسنجی ترانسفورماتورها.
    انجام تستهای الکتریکال)روتین و مدرن( ترانسفورماتورها.

    انجــام ســرویس تپچنجر و تعمیــرات تخصصی انواع 
ترانسفورماتورها.

    ارائــه خدمات فنی در مورد محاســبات و طراحی انواع 
ترانسفورماتورها .

     تولید نرم افزارهای تخصصی طراحی، محاسبه، بهینه سازی، 
بارگیری و ارزیابی وضعیت و مدیریت عمر ترانسفورماتورها بر 
اساس آزمونهای کنترل کیفی و فورفورال و گازکروماتوگرافی.

    مشــاوره و نظارت در خصوص سفارش، ساخت، نصب، 
نحوه بارگیری اصولی و بهره برداری مطلوب از ترانسفورماتورها 
وحفاظتهای ترانســفورماتور و تنظیمات رله ها و تجهیزات 

حفاظتی منصوبه.
    برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصــی در مورد 

ترانسفورماتور .
مجموعه مذکور بنا دارد تمامی فعالیتهای خود را در قالبی 
کامالً فنی و علمی و با رعایت تمامی استانداردهای بین المللی 
به انجام برســاند تا بدین ترتیب بتواند عالوه بر ارائه خدمات 
مطلوبتر ، رضایت و اطمینان مشتریان را همیشه با خود همراه 

داشته باشد. 
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هدف از انجام آنالیز روغن ترانسفورماتور

در حال حاضر آزمونهای روغن شــامل تستهای کنترل کیفی، گازکروماتوگرافی و فورفورال 
بهترین و ارزانترین روش برای ارزیابی وضعیت، عیب یابی و عمر سنجی ترانسفورماتورهای مورد بهره 
برداری میباشد که بدون از مدار خارج نمودن ترانسفورماتور قابل انجام بوده و با انجام آن می توان از بسیاری از 
حوادث ناخواســته بویژه وجود خطاهای حرارتی و الکتریکی داخل ترانس، آتش سوزی و انفجار های شدید بر روی 
این تجهیز گرانقیمت جلوگیری نمود. در عین حال مطابق استاندارد IEC60422-2013، انجام این آزمونها برروی کلیه 
ترانسفورماتورهای با توان نامی بیشتر از 25KVA الزامی می باشد. لذا آزمونهای روغن ترانسفورماتور با اهداف ذیل انجام 

می گیرد:
    ارزیابی وضعیت روغن ترانسفورماتور و تعیین لزوم تصفیه فیزیکی، شیمیایی یا تعویض روغن 

    عمرسنجی عایق کاغذی ترانسفورماتور بر اساس تست فورفورال روغن 
GC به روش )DGA(عیب یابی ترانسفورماتور براساس تست گازهای محلول در روغن    
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شرح فعالیتهای شرکت در زمینه روغن

شرکت پایش صنعت ترانسفورماتور  با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز که با 
مشاوره و نظارت آقای پروفسور پهلوانپور )رئیس کمیسیون تدوین استاندارد روغنهای عایقی 
موسسه IEC( تجهیز و راه اندازی شده و کارشناسان متخصص و با تجربه، توانایی انجام کلیه آزمونهای روغن 
 ،  EC 60296-2012 ، IEC60422- 2013 نو  و  در سرویس ترانسفورماتور همراه با تحلیل نتایج مطابق استانداردهای 

IEC60599- 2015 را دارند. 

آزمونهای روغن ترانسفورماتور قابل انجام توسط شرکت پایش صنعت ترانسفورماتور

TestTest methodردیف

1Color and AppearanceISO2049

2Viscosity at 40 CISO3104

3Viscosity at -30CISO3104

4Viscosity at 100 CISO3104

5Flash pointISO2719

6Pour pointISO3016

7Water contentIEC60814

8Breakdown voltageIEC60156

9Density at 20 °CISO3675

10DDF at 90 °C (tg delta)IEC60247

11AcidityIEC62021

12Interfacial TensionEN14210

13Corrosive SulphurDIN 51353

14Potentially corrosive SulphurIEC62535

15DBDSIEC62697

16Inhibitor contentIEC60666

17Metal passivator additivesIEC60666

18PCBIEC61619

19Oxidation stability (164,332,500 hours)IEC61125C

202- Furfural and related compoundsIEC61198

21Gas Chromatography (DGA)IEC60599

روغن مورد استفاده در صنعت بایستي بتواند الزامات ذکر شده در استانداردهاي معتبر جهاني نظیر  IEC60296 را تامین نماید 
تا بتوان از آن در ترانسفورماتور استفاده کرد. طبق استانداردهای IEC60422-2013 ،جهت مانیتور کردن ترانسفورماتورها و پیشگیری 
از بروز خطا در آنها می بایست ساالنه از روغن ترانسفورماتورها نمونه گیری شده و آزمایشات مربوطه بر روی آنها صورت پذیرد . تستهایی که 

بر روی روغن ترانسفورماتورها انجام می شود به صورت جدول ذیل می باشد :
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انجام نمونه برداری تخصصی از  روغن ترانسفورماتور

در راستاي نمونه برداری تخصصی و انجام آزمونهاي روغن بر روی ترانسفورماتورها موارد ذیل انجام مي گیرد:
    اعزام کارشناســان شرکت به محل های مد نظر از قبیل پست ها و نیروگاه ها و... جهت انجام بازدید ظاهري، 

جمع آوري اطالعات اولیه از طریق برگزاري یك جلســه فنی مشترك با بهره برداران، بررسي مدارك فني 
موجود و پالك نامي ترانسفورماتور و نمونه برداري تخصصی از روغن ترانسفورماتورها.

    انجام آزمونهای روغن در آزمایشگاه روغن این شرکت.
    ارائه گزارش تحلیل و ارزیابی وضعیت ترانسفورماتور شامل نتایج آزمونهای روغن ، تحلیل 

وضعیت ترانسفورماتورها  و راهکارهای پیشنهادی به کارفرمایان.
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آزمونهای مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی روغن

آزمونهاي ذکر شده در استاندارد IEC 60422-2013 ، حداقل آزمونهاي الزم جهت 
تعیین مناسب بودن روغن براي ادامه بهره برداري و شناسایی اقدامات اصالحی از 

قبیل تصفیه فیزیکی،تصفیه شیمیایی ویا تعویض روغن الزم می باشد.
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) Dissolved Gas Analysis (آناليز گازهای محلول در روغن

یکی از روش های عیب یابی ترانســفورماتورها تکنیك آنالیز گازهای محلول در روغن  میباشد. از این طریق 
مي توان به وجود یا عدم وجود عیب در ترانســفورماتور پي بــرد. با وجود اینکه اندازه گیري نوع و میزان 

گازهاي محلول در روغن امکان پذیراست، اما تفسیر نتایج حاصل از گاز کروماتوگرافي و پي بردن به 
عیب واقعي دستگاه چندان آسان نبوده و بیشتر به تجربه وتخصص شخص تحلیل کننده و نحوة 

کار ترانسفورماتور بستگي دارد. نمونه برداري از روغن بدون خارج کردن ترانسفورماتور از 
مدار، یکی از مزیت های استفاده از روغن بعنوان وسیله اي برای ارزیابی وضعیت کلي 

ترانسفورماتور مي باشد. 
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تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای گازکروماتوگرافی و فورفورال

  با توجه به گرانقیمت بودن ترانسفورماتور، زمان طوالنی مورد نیاز جهت سفارش، طراحی وساخت ترانسفورماتور جدید 
تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتورهای قدیمی اهمیت بسیاری دارد. در صورتیکه بهره بردار قادر به تخمین عمر 

باقیمانده ترانســفورماتور باشد ، نه تنها می تواند از بروز حوادث و خاموشی نا خواسته جلوگیری نماید بلکه 
قادر است در زمان مناسب نسبت به برنامه ریزی جهت انجام عملیات سرویس و نگهداری ، تعمیرات ، 

بازسازی یا تعویض ترانسفورماتور اقدام نماید . 
 IEC62874-2015 متخصصین شرکت پایش صنعت ترانسفورماتور مطابق استاندارد

با اندازه گیری مقادیر دی اکســید کربن از تســت گاز کروماتو گرافی و 
دو – فورفورآلدئید از تســت فورفورال می توانند 
بــا اســتفاده از جداول ایــن اســتاندارد، عمر 

ترانسفورماتور را تخمین بزنند.
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آزمونهای الکتریکال روتین-مدرن ترانسفورماتور

در صورتی که تستهای روغن و تحلیل آنها ایجاد خطایی در ترانسفورماتور 
را نشــان دهند ، می بایست جهت بررسی بهتر و تعیین محل دقیق ایجاد 
خطا، تستهای الکتریکی بر روی آن صورت پذیرد .یکی از روشهای شناسائی 
عیوب ترانسفورماتور و تپ چنجر، انجام آزمونهای الکتریکی در سایت است. 
آزمونهای قابل انجام توسط پرسنل شرکت پایش صنعت ترانسفورماتور و در 

محل نصب ترانسفورماتور بشرح جدول مقابل میباشد.

آزمونهای الکتریکی ترانسفورماتور و تپ چنجر در سایت

آزمونهای الکتریکی ترانسفورماتور و تپ چنجر ردیف

تست مقاومت عایقی )میگر(1

اندازه گیری مقاومت اهمی2

آزمون تقسیم شار3

اندازه گیری نسبت تبدیل و کنترل گروه برداری4

اندازه گیری ضریب تلفات عایقی )تانژانت دلتا( و ظرفیت 5
خازنی ترانسفورماتور و بوشینگ

سیگنال چک تجهیزات حفاظتی6

اندازه گیری جریان امپدانس اتصال کوتاه7

8FRA (Frequency Response Analysis)

9FDS (Frequency Domain Spectroscopy)

10PDA (Partial Discharge Analysis)

اندازه گیری جریان بی باری در کلیه تپها11

بررسی عملکرد موتور درایو تپ چنجر12

اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ ها بصورت رفت و 13
برگشت جهت بررسی وضعیت کنتاکتهای تپ سلکتور

اندازه گیری مقاومت دینامیکی جهت بررسی وضعیت 14
کنتاکتهای کلید تنظیم ولتاژ

کنترل پیوستگی جریان تپ چنجر15

اندازه گیری جریان موتور درایو تپ چنجر16
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سرویس و نگهداری و تعمیر کلیه ترانسفورماتورهای توزیع،   فوق توزیع و قدرت

وضعیت و شرایط تجهیزات الکتریکي سیستم هاي قدرت از مهم ترین عوامل در کارکرد مناسب ،پایدار و با 
ضریب اطمینان باال مي باشد. در طي حمل و نقل، نصب و بهره برداري این امکان وجود دارد که این تجهیزات در 

معرض شرایطي قرار بگیرند که باعث آسیب رسیدن به آنها و یا سبب کاهش طول عمر مفید آنها گردد. 
یکي از اهداف اساســي، تعمیرات پیشــگیرانه و نگهداري، ردیابي ضعف ها در مراحل اولیه پیدایش و اقدام 
مناســب جهت برطرف کردن آنها مي باشد. شرکت پایش صنعت ترانسفورماتور با دارا بودن کارگاه تخصصی 
تعمیر ترانسفورماتور و متخصصین مجرب در این حوزه فعالیتهای خود را بصورت ویژه و تخصصی در سرویس، 

نگهداری و تعمیرات انواع ترانسفورماتورها انجام میدهد.

برگزاری سمینار و دوره های آموزشی تخصصی در 
صنعت ترانسفورماتور

شرکت پایش صنعت ترانسفورماتور امکان برگزاری دوره های آموزشی 
تخصصی توسط مدرسین مجرب در صنعت ترانسفورماتور در محل 

شرکت متقاضی را دارد.
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انجام خدمات تصفیه فیزیکی ،شیمیایی و تعویض روغن 
کلیه ترانسفورماتورها

هرگاه عمل تصفیه و احیاء روغن به صورت آبگیری و خشك کردن روغن باشد، اصطالحاً تصفیه فیزیکی خوانده میشود و زمانی 
که روغن به شرایط تشکیل لجن با افزایش میزان اکسیداسیون رسیده باشد، تصفیه فیزیکی به تنهایی قادر به جبران و احیاء 
فساد روغن نمیباشد؛ لذا تصفیه شیمیایی روغن باید انجام گردد. از طریق عملیات باز پاالیش روغن می توان شرایط روغن را 
تا حد شرایط روغن نو ارتقاء داد. این روش برای مصرف کننده های بزرگ و تعمیرات ترانسفورماتور با احیای شیمیایی روغن 
مقرون به صرفه است. شرکت پایش صنعت ترانسفورماتور  با توجه به شرایط ترانسفورماتور از نقطه نظر تستهای انجام شده بر 
روی آن و همچنین توصیه های تیم تخصصی تحلیل و ارزیابی ترانس آمادگی انجام تصفیه فیزیکی،شیمیایی و تعویض روغن 

برای کلیه ترانسفورماتورها در همه صنایع  و نیروگاهها و.... را دارد.

12
شرکت پایش صنعت ترانسفورماتور بعنوان نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت آریا ترانسفو در استان البرز میباشد و کلیه خدمات 
فنی و مهندسی از قبیل تعمیرات ترانسفورماتورها و تامین و فروش قطعات یدکی ترانسفورماتور را انجام میدهد. همچنین با دارا بودن 
نمایندگی و عاملیت فروش روغن نیناس سوئد و ارم شیمی آذربایجان ، امکان فروش روغن ترانسفورماتور با قیمت مناسب و تحویل فوری 

درسراسر کشور به مشتریان را دارد.

نمایندگی فروش روغن و قطعات یدکی ترانسفورماتور و 
نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت آریا ترانسفو
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گواهیــنامـــه ها 
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