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Transformer Oil

:انواع روغن های ترانسفورماتور از نظر پایه

روغن معدنی

روغن پارافینیک-
روغن نفتینیک-

 (مصنوعی) روغن غیر معدنی

روغن آسکارل-
روغن گیاهی یا استرها-
روغن سیلیکونی-
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Transformer Oil

:پارافینیکروغن
 تشکیل ( شاخه دار)روغن های پارافینیک از هیدروکربن های نرمال و ایزو

.می شوند

 روغن های پارافینیک در مقایسه با روغن های نفتنیک دارای خواص زیر
:هستند

دمای ریزش باالتر
وزن مخصوص کمتر
گرانروی باالتر
خاصیت حل کنندگی کمتر
فراریت کم و در نتیجه نقطه ی اشتعال باالتر
(غنوکس باال وتولید گام در رو) در منطق سردسیر مشخصه مناسبی ندارند
نفت نیجریه (ایران)نفت حوزه خلیج فارس ،
مورد استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2CH3
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:نفتینیکروغن
 روغن های نفتنیک از هیدروکربن های حلقوی سیر شده ی یک یا چند

.حلقه ای تشکیل می شوند

این روغن ها در مقایسه با روغن های پارافینیک دارای خواص زیر هستند:

مورد استفاده در ترانسفورماتورهای قدرت-
نقطه ی ریزش پایین تر به دلیل نداشتن واکس-
شاخص گرانروی پایین تر-
فراریت باالتر و در نتیجه نقطه ی اشتعال پایین تر-
چگالی نسبی باالتر-
بهترخاصیت حل کنندگی-

CH
CH2

CH
CH2

CH
CH3CHCH2

CH2CH3

CH3

CH
CH2CH2

CH2CH

Naphtenic
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Paraffinic oils

content of paraffinic hydrocarbons 56-65%

Naphthenic oils

content of paraffinic hydrocarbons 42-50%

Intermediate type

content of paraffinic hydrocarbons 50-56%
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آسکارلروغن
ClClClCl

ClCl ClCl

ClCl
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(Persistent Organic Pollutants, Pops)مقاوم آليهاي آلوده کننده 

1 - ALDRIN

2 - CAMPHECHLOR

3 - CHLORDANE

4 - DDT

5 - DIBENZOFURANS ( CHLORINATED )

6 - DIELDRIN

7 - ENDRIN

8 - HEPTACHLOR

9 - HEXACHLOROBENZENE

10 - MIREX

11 - POLYCHLORINATED BIPHENYLS

12 - POLYCHLORINATED DIBENZO-P- DIOXINS
13 - Chlordecone

14 - Hexabromodiphenyl ether & heptabromodiphenyl ether ( octabromodiphenyl ether) 

15 - heptabromodiphenyl ether

16 - Alpha hexachlorocyclohexane 

17 - Beta hexachlorocyclohexane 
18 - Lindane

19 - Pentachlorobenzene (PeCB) 

20 - Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOS-F) 

21 - Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether ( pentabromodiphenyl ether) 
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ClCl ClCl
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Transformer Oil

اين مواد از دو . دسته اي از هيدروکربن هاي کلرينه شده: PCBsف یتعر
تشکيل و استخالف هاي جانبي کلر بر روي آنها( حلقه بي فنيل)حلقه بنزني 

.يافته اند

«کلر»بنيانهاي + « بنزن»هاي حلقه=PCBsساختار
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در PCBsمکان های که 
آنجا شناسایی شده است

آب های 
سطحی

آب های 
زیرزمینی

خاك

بدن 
جانداران

مواد 
غذایی
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دالیل توقف تولید

،طبیعتدرمعتج
بهجدیآسیب
زیستمحیط

یسمتولیدگازهای
خطرناكبسیار
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PCBs

طبیعتدر31%

معدوم گردیده% 4

ا در حال استفاده ی% 65
در انبار

خسارتآوردنواردپتانسیلبنابراینPCBsبرابر2حدودموجود
.باشدمیتابحالایجادشدهخسارت

در حال حاضر در سطح جهانیPCBsوضعیت 
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سالمتیرویبرPCBsشدهشناختهاثرات

.(پوستوکبدعمدتاٌ)سرطان•
.ایمنیسیستممشکالت•
.عصبیسیستممشکالت•
لمثتولیدورشدسیستممشکالت•

.(...ونوزادانکموزن)
ریزدرونغددسیستممشکالت•

.(...وتیروئیدنادرستعملکرد)

.سرگیجهوسردرد•
.خستگی•

اثرات ممکن

.بدکوکلیهکارکردبرمنفیتاثیر•

.مثلتولیدبرمنفیتاثیر•
.آسممانندتنفسیمشکالت•
.یادگیریپتانسیلکاهش•
.رشدویادگیریهایناتوانی•
.پرخاشگریوافسردگی•
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:یف معدوم سازیتعر
.به معنای شکستن باندهای پیوندی ملکول می باشدPCBsمعدوم سازی 
د در طبیعت و اثرات منفی آن بر روی حیات جانداران باعث شPCBپایداری باالی 

ال آن که تولید و مصرف آن توسط سازمان های بین المللی متوقف گردد و به دنب
ار برنامه معدوم سازی آن توسط برنامه زیست محیطی سازمان ملل در دستور ک

که طبق آن همه (  United Nations Environmental Program (UNEP))قرار گیرد 
کشورها ملزم می باشند طی یک برنامه تعیین شده نسبت به معدوم سازی

PCBوتجهیزات آلوده به آن اقدام نمایند.

:یمعدوم سازیروش ها
(سوزاندن ) انرژی حرارتی•
شیمیایییواکنش ها•
های بیولوژیکیروش•



15

Transformer Oil

یروغن سیلیکان
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روغن سیلیکونی پایدارترین روغن است وپایداری اکسیداسیون خوبی

روغن سیلیکون از نظر زیست محیطی مثل روغن ترانس است و قابلیت
.مخلوط شدن با بقیه روغنها را ندارد

ستروغن سیلیکون آهسته تر پیر می شود اما دارای ولتاژ شکست کمتری ا.

روغنهای سیلیکانی
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روغن استر
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 ر ویژگیهای روغنهای گیاهی در مقایسه با روغنهای معدنی را می توان از نظ

االتر مسائل ایمنی و بی خطری، زیست محیطی و سالمتی و نقطه اش تعال ب 

. در مقایسه با روغنهای معدنی اشاره کرد

یق مطالعات نشان میدهدکه زمانیکه از روغن گیاهی استفاده می کن یم ع ا

نی کاغذی ترانسفورماتور با نرخ کمتری نسبت ب ه زمانیک ه از روغ ن مع د

. استفاده می کنیم پیر می شود

 1990در ح  ال حاض  ر اس  تفاده تج  اری از اس  ترهای طبیع  ی از س  ال

درترانس  فورماتورهای توزی  ع ش  روع ش  ده اس  ت و اس  تفاده از آنه  ا در 

. ترانسفورماتورهای قدرت در حال بررسی است

ها و ترانسفورماتور با روغن استردر ساختمانهای بزرگ ،  کارخانجات ، ش هر

شودجاهاییکه خطر آتش سوزی است ، در تونلها و لوکوموتیوها استفاده می
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استانداردهای روغن 

IEC60296 to publication 2012

BS148 published 2009 (Reclaimed oil only)

ASTM D3487

IEC60422

IEC60599

IEC60475

IEEE

FIST

NYNAS TRANSFORMER OIL 

HAND BOOK

ASTM 
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مروری کلی برعایق ترانسفورماتورها

روغن ها

وظایف مواد سلولزی

ایجاد خاصیت عایقی

انتقال حرارت و وظیفه خنک کنندگی

داشتن ویژگی مناسب در تشخیص عیب

به لحاظ حاللیت گازهای مختلف

دارا بودن خاصیت عایقی مناسب برای سیم پیچ ها

وظایف
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روغن ترانسفورماتور

.درصد قیمت ترانسفورماتور است10هزینه روغن  بالغ بر 

.ستدرصد خطاهای ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای روغن قابل شناسایی ا۷0

چرا روغن ترانسفورماتور اهمیت دارد؟
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اتور تحلیل وضعیت روغن نو ترانسفورم
مطابق استاندارد

IEC 60296
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مطابق استاندارد 
60296IEC 

o روغن ) مشخصات عمومی روغن ترانسفورماتور
(پارافنیک ونفتنیک 

oدانروغن های باآنتی اکسیدان و بدون آنتی اکسی

o (ترانسفورماتورهای مخصوص برای کاربرد خاص)مشخصات خاص
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پایداری در برابر اکسیداسیون 

طبق : روش تستIEC60296-IEC 61125
گرم در مجاورت حلقه مسی و هوا 25روغن درحدود 

ه درجه سانتی گراد وزمان تست بسته ب120در دمای 
و یا با ساعت 164نوع روغن بدونه آنتی اکسیدانت 

اندازگیری می شود و یا ساعت 500آنتی اکسیدانت 
در انتها مقدار ساعت 332کمی آنتی اکسیدانت  

می لجن و اسیدیته وتانژانت دلتای روغن اندازگیری
.شود
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Uninhibited
Standard Grade Oils

IEC 61125C uninhibited oils

164 hours

Inhibited
Super and High Grade Oils
ASTM D2440 Type II oils

IEC 61125C uninhibited oils

164 hours

IEC 61125C trace inhibited oils

332 hours

IEC 61125C fully inhibited oils

500 hours
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ورشرکت پایش صنعت ترانسفورمات
(PSTCO)

شرقی8، واحد 20تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید شرقی، پالک : نشانی

22018763: فکس

22018712: تلفن 

www.pstco.net

فروش روغن ترانسفورماتور نیناس با قیمت نمایندگی

http://www.pstco.net/
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:استاندارد های سرویس ونگهداری برای روغن عایقی در حین کار

Mineral Oil Maintenance

1- IEC 60422

2- BS 5730

3-IEEE-C57-106
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Quality Control (QC)

Transformer Oil Tests: Dissolved Gas Analysis (DGA)

Furfural Content Analysis (FFA)

ارزیابی وضعیت روغن

تورعیب یابی ترانسفورما

عمر سنجی ترانسفورماتور
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IEC 60422: تقسیم بندی آزمونها بر اساس استاندارد

 حداقل آزمونهای الزم جهت تعیین وضعیت روغن (: آزمونهای روتین)گروه اول

یشتر   اگر نتایج حاصل از آزمونها از مقادیر پیشنهادی تجاوز نکند، معموالً نیاز به انجام آزمونهای ب: توجه
)وجود ندارد مگر در شرایط خاص که انجام آزمونهای تکمیلی الزم می باشد( تا موعد آزمونهای بعدی)

 در به منظور دراختیار داشتن اطالعات بیشتر(: آزمونهای تکمیلی)گروه دوم
.رابطه با کیفیت روغن انجام می شوند

 غن آزمونهایی که اغلب برای تعیین مناسب بودن رو(:آزمونهای ویژه)گروه سوم
سازگاری روغن با شرایط برای استفاده در یک تجهیز خاص انجام شده و به منظور اطمینان از

(PCBمانند تست ). زیست محیطی یا عملیاتی اعمال می شود
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IEC 60422: آزمونهای گروه اول بر اساس استاندارد

 آزمون رنگ و ظاهرcolour and appearance

 آزمون تعیین ولتاژ شکستBreakdown voltage

 آزمون تعیین میزان آب محلول در روغنWater Content

 آزمون تعیین میزان اسیدیتهAcidity (Neutralization Value)

 ( تانژانت دلتا)آزمون اندازه گیری ضریب تلفات عایقیDDF

 آزمون اندازه گیری میزان افزودنی های آنتی اکسیدانInhibitor content
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IEC 60422: آزمونهای گروه دوم بر اساس استاندارد

 آزمون اندازه گیری میزان لجن و رسوباتsediment and Sludge

 آزمون تعیین کشش سطحیInterfacial Tension

  آزمون تعیین میزان ذرات معلقParticle count
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IEC 60422: آزمونهای گروه سوم بر اساس استاندارد

 آزمون اندازه گیری میزان پایداری در برابر اکسیداسیونoxidation stability

 آزمون اندازه گیری نقطه اشتعالFlash point

  آزمون سازگاریCompatibility

 آزمون اندازه گیری نقطه ریزشPour-point

آزمون تعیین چگالی روغنDensity

آزمون اندازه گیری گرانرویViscosity

 آزمون تعیین میزانPCBs

  آزمون اندازه گیری میزان سولفور خورندهCorrosive sulphur



43

Transformer Oil

( :سرویس)دسته بندی  تجهیزات در حین کار
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 IEC 60156:  مکانیزم شکست در روغن

ذرات معلق-1

حبابهای هوا-2

رطوبت-3
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اتمسفر( الف

منابع تشکیل آب

شکستن زنجیره های کاغذ و روغن 

.تندترانسفورماتورها تولید کننده آب هس

.آب داخل ترانسفورماتور به وجود می آید% 90

ورترانسفورمات( ب

برابر2.5افزایش عمر به میزان % = 1کاهش میزان آب به مقدار 



Transformer Oil

:منابع آب در ترانس عبارتند از

در ترانسهای نوع تنفسی آب از محیط اطراف جذب می شود.

آب همچنین از دی پلیمریزاسیون سلولز نیز ایجاد می گردد..

نرخ رطوبت نسبی باال سبب افزایش آب موجود در کاغذ می شود که

.پیری عایق جامد که در ارتباط با آن هستند را افزایش می دهد
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جذب آب توسط کاغذ
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روغنکاغذ

دمای باالدمای پایین

تعادل ترمودینامیکی آب بین کاغذ و روغن

آب

T ↓T ↑
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IEC 62021-1:   (mgKOH/gr)ته یدیاس

اسیدیته یکی از خواص شیمیایی روغن می باشد.

و مقدار اسیدیته نشان دهنده این مطلب است که روغن جایگزین
.یا احیا شود

روغن استنرخ افزایش اسیدیته تعیین کننده نرخ پیری.

 اکسید اسیون روغن یک واکنش زنجیره ای بوده که در اثر آن
این آزمایش را می توان . اسید های آلی و لجن  تشکیل می شود

.آزمایش مقدار اسیدیته نامید

Max.  0.01 ( mgKOH/gr )New Oil  
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:عوامل ایجاد اسیدیته روغن

حرارت-1

مرغوبیت پائین روغن-2

شوداسید باعث افزایش سرعت تخریب، و  منجر به افزایش رطوبت و لجن می.



52

Transformer Oil



53

Transformer Oil



54

Transformer Oil



55

Transformer Oil



56

Transformer Oil



57

Transformer Oil

Uninhibited:

روغنی که دارای آنتی اکسیدانهای طبیعی است.

نیازی به مواد آنتی اکسیدان مصنوعی نیست.

سرعت تخریب طبیعی است.

  پایش کمتر و هزینه کمتر

inhibited:

در مراحل باالی پاالیش به وجود می آید.

اضافه نمودن مواد آنتی اکسیدان که با رادیکالها ترکیب می شوند.

در صورت اتمام مواد آنتی اکسیدان سرعت تخریب بسیار زیاد است.

پایش ساالنه و قیمت باالتر

60666IEC: آزمون اندازه گیری میزان افزودنی های آنتی اکسیدان 
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Uninhibited oil
Mineral insulating oil, containing no antioxidant 
additives, but which may contain other additives.

Trace inhibited oil

Mineral insulating oil containing maximum 0.08 % 
antioxidant

Inhibited oil

Mineral insulating oil containing minimum 0.08 and 
maximum 0.4 % antioxidant) DBPC(
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Antioxidant content (DBPC)

2,6-di-butyl-paracresol

C(CH3)3C(CH3)3

CH3

OH
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IFT / Acidity = روغن مایر  شاخص مرغوبیت

روغن در وضعیت خوب1500 >شاخص مرغوبیت روغن

روغن در وضعیت بد150>شاخص مرغوبیت روغن

:mN/mکشش سطحی 
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:mN/mکشش سطحی 

 سطحی به شدت تحت تاثیر نوع روغن می باشدکشش کاهش.

های نرخ کاهش کشش سطحی روغنهای بدون بازدارنده معموالً بیشتر از روغن

.همراه با بازدارنده است

 سطحی می تواند نشانگر عدم سازگاری روغن با برخی مواد کشش کاهش

ن یا آلودگی اتفاقی در هنگام تزریق روغ( رنگ، واشر)داخل ترانسفورماتور 

. باشد

ه درصورت اضافه بارگیری از ترانسفورماتورها تخریب مواد سریعتر شده ک

.کشش سطحی معیاری برای شناسائی این تخریب می باشد
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:               میزان سولفور خورنده
-IEC 62535DIN 51353
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اکث ر نفت خام معموال حاوی ترکیبات گوگردی نیز می باشد ک ه
متر این پارا. آنها در ضمن فرآیند های پاالیش از نفت جدا می شوند

.  نشان دهنده مقادیر کم سولفور آزاد خورنده در روغن می باشد

وجود سولفور خورنده در روغن منجر به ایجاد خوردگی حفره ای
ورسوب سیاه در سطح مس عاری از پوشش در ترانسفورماتور م ی

یج ه گردد که این مسئله مانع دفع حرارت از ترانسفورماتور و در نت
.کم کردن کارایی آن می شود

االیش میزان گوگرد در روغن بستگی به فرآیند پاالیش، درجه پ
این ماده معم والً بص ورت ترکیب ات آل ی در . و نوع نفت خام دارد

.  روغن بوده لیکن بصورت عنصر گوگرد نیز یافت می شود

IEC 62535DIN 51353-:               میزان سولفور خورنده
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Transformer Oil

IEC 62535DIN 51353-:                            سولفور خورنده

S

S

S
S

SH

SH

Thiophene

s

Disulfide

s

Sulfide

s

Mercaptan

s
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میزان سولفور خورنده 
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Transformer Oil

:آزمون سازگاری
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Transformer Oil

:آزمون سازگاری
ترکیب برای انجام تست ابتدا نمونه روغنها را با نسبتی که در عمل قرار است با هم

سبت شوند، مخلوط نموده و درصورت عدم اطالع از نسبت واقعی ترکیب،آنها را به ن
سپس آزمونهای ذیل برروی هریک از روغنها و . مخلوط می نماییم50/ 50

:همچنین ترکیب دو روغن انجام می گیرد

:آزمونهای الزم

- پایداری در برابر اکسیداسیون
(aتانژانت دلتا
(b-اسیدیته
(c-لجن
-نقطه ریزش

از یک روغن به روغن موجود بدون انجام این تست بالمانع است% 5افزودن 

Result of A+B should not be less favorable 

than the worst case of A or B
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Transformer Oil

:آزمون سازگاری

 در ترانسفورماتورهائی که روغن پارافینیک دارند می توان روغن
.نفتنیک اضافه کرد ولی بالعکس میسر نمی باشد

اضافه کردن روغن استر به روغن معدنی وبالعکس مجاز نمی باشد  .

می در ترانسفورماتورهائی که روغن بدونه آنتی اکسیدانت هستند ن
.توان روغن با آنتی اکسیدانت اضافه کرد 



Life Management
E-Mail: sharifi74@yahoo.com

Tel: 0912 208 4906                                   

جعفر شریفی

زمونهای تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتورها با استفاده از نتایج آ

IEC62874: 2015گازکروماتوگرافی و فورفورال برمبنای استاندارد 

mailto:sharifi74@yahoo.com


عوامل پیری عایق کاغذی

گرما

رطوبت

ژن یاکس

یریپ

Life Management



حرارت مهمترین عامل پیری عایق کاغذی

:منشاء تولید حرارت در ترانسفورماتور

بار ترانسفورماتور( الف

درجه حرارت محیط( ب

Life Management



Life Management



Life Management



:رعوامل موثر در کاهش عمر کاغذ عایقی ترانسفورماتو

:ترانسفورماتورازبارگیرینوع(1

سایرهبنسبتباالتربارضریببهتوجهبانیروگاهیاصلیترانسفورماتورهای
.دارندتریکوتاهعمرترانسفورماتورها

Life Management

:کنندگیخنکنوع(2

قدرتبدلیل(OFWFکنندگیخنکبا)برقابینیروگاههایاصلیترانسفورماتورهای
با)رارتیحنیروگاههایاصلیترانسفورماتورهایازبیشتریعمربهترکنندگیخنک

.دارند(OFAFکنندگیخنک
:مح یطحرارتدرجه(3

.دارددنبالبهراکاغذیعایقعمرکاهشمحیطحرارتدرجهافزایش



Life Management

:ترانسفورماتورتنفسیسیستم(4

درتربیشرطوبتواکسیژنوجودبدلیلانبساطمنبعدارایترانسفورماتورهای

.دارندتریکوتاهعمر(انبساطمنبعفاقد)هرمتیکترانسفورماتورهایبامقایسه
:روغننوع(5

Inhibited)بازدارندهموادحاویروغنباترانسفورماتور Oil)بهکمترتمایلبدلیل

فورماتورهایترانسبامقایسهدراکسیداسیونبرابردربیشترپایداریواسیدتولید

Uninhibited)بازدارندهموادفاقدروغنبا Oil)دارندبیشتریعمر.
:خطاوجود(6

اتورترانسفورمحرارتدرجهشدیدافزایشموجبکهالکتریکیوحرارتیخطاهای

.هنددمیکاهشراترانسفورماتورعمروشدهکاغذکربونیزاسیونموجبشوندمی
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روش های تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور

اندازه گیری مستقیم درجه پلیمریزاسیون عایق کاغذی-1

IEC60450از نمونه کاغذ با استفاده از استاندارد•

DP استفاده از آزمون فورفورال جهت شناسایی   -2

د روش شناسایی میزان دو فورفورال موجود در روغن با استفاده از استاندار•
IEC61198

IEC62874 روش پیشنهادی استاندارد   -3

استفاده از نشانگرهای پیری عایق کاغذی در روغن•
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Transformer Oil



In new transformers

900 < DP < 1200

End of Life

DP < 200 - 300

Life Management

DP = Degree Of Polymerizationعایق       درجه پلیمریزاسیون 
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Transformer Oil

Deterioration of Oil and Cellulose

AGED

NEW
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Transformer Oil

تفادهاسموردترانسفورماتورهایکاغذیعایقتخریبنرخ:نکته
ردمشابهترانسفورماتورهایبامقایسهدرآبینیروگاههایدر

..استکمترحرارتی،نیروگاههای

دلیلبانبساطمنبعباترانسفورماتورهایکاغذتخریب:نکته
ورهایترانسفورماتبامقایسهدررطوبت،واکسیژنبیشترمقدار
تخریبآیندفررطوبتواکسیژنمقدارافزایش)استبیشترانبساطمنبعفاقد

.(کندمیتشدیدراکاغذیعایق



Transformer Oil

ه از رعایت نکات ذیل هنگام محاسبه مقادیر نرمال برای هر دست: توجه یک
:ترانسفورماتورها ضروری است

ی، تصفیه نتایج آزمونهایی که با فاصله زمانی کوتاهی پس از تصفیه فیزیک
.آمده اند، قابل استفاده نمی باشدشیمیائی یا تعویض روغن بدست

 نتایج آزمونهای ترانسفورماتورهایی که مدت زمان زیادی خارج از مدار
.بوده اند، قابل استفاده نمی باشد

ته باشند تنها نتایج آزمونهایی قابل اعتناست که تحت بار ثابتی قرار داش
(تغییرات شدید بار هنگام انجام آزمونها وجود نداشته باشد)

 قابلیت اطمینان آزمایشگاهی که آزمونها در آن انجام می شود اهمیت
.بسیار زیادی دارد
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Transformer Name: T01

Serial Number: 250787

Manufacturer Name Transformer: ALRARGO

Transformer Year: 2000

Voltage range: 6000/1175 KV

Oil temperature (° C): 40C

Transformer Power (MVA): 7.5 MVA
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IEC62874: 2015تحلیل نتایج فورفورال و گازکروماتوگرافی با استفاده از استاندارد 

Test
Results (ppm)Growth

(ppm/year)
Interpretation of the Results

95/04/0495/10/04

(2FAL)
1.55

Aging Typical

1.85

Aging Typical

0.65

Aging Typical
Typical Aging Condition

(CO2)
5934

Aging Typical

6348

Aging Typical

828

Aging TypicalTypical Aging Condition



Page 94© OMICRON

Page 94Page 94© 

Life Management



Page 95© OMICRON

Page 95Page 95© 

Life Management

AnalysisConditionRepeat test

IEC62874

Typical Aging Condition

عایقیعمروضعیت ترانسفورماتور از لحاظ 
.عمر نامی خود پیر شده استمعادل

Repeat Furfural 

test and DGA in 6 

Month to improve 

the accuracy of 

life assessment

DP

Pro.Pahlavanpour

(Laboratory)

DP1 = 620

DP2 = 595
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Sample number Type of paper Degree of polymerization

A Reinforce paper 580

B Crepe paper 610

که احتماال از مفاصل برداشته شده بود در آن شواهدی از تنش، معمولیکرافتکاغذ: Bنمونه
.رویت شد( مانند لکه های قهوه ای تیره رنگ)های حرارتی در برخی از گوشه های این کاغذ 

ده کاغذ عایقی است برای عایق کردن دور هادی های سیم پیچ پیچیده شده استفاده ش:Aنمونه
به دلیل وجود تنش حرارتی این و کاهش یابد  DPاگر چه ممکن است با افزایش عمر کاغذ . بود

.تکاغذ پیر شده و به متوسط عمر خود رسیده است و در بعضی از مناطق نیز شکننده شده اس
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Sample A Sample 

B
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Sample A is reinforced, two centimeter wide insulating paper, similar to ordinary Kraft paper 

used for insulation of conductor winding. This paper is reinforced with 15 parallel stripes of 

nylon string. These strings are used in parallel to increase mechanical strength of insulating 

paper. Although paper may age and DP is reduced but this paper is mechanically strong than 

ordinary Kraft paper and stay in one piece as long as there is no mechanical movement in that 

area. However due to presence of thermal stress this paper is aged and in some area become 

brittle, but nylon strings are not aged and have high mechanical strength.

Sample B is ordinary Kraft paper removed most probably from joints. Evidence of thermal 

stress was observed in some corners of this paper (dark brown spots). 

Conclusions

Considering paper samples are taken from top of the winding and this area is under more 

thermal stress than lower part of the winding one can conclude that insulating paper in this 

transformer is in middle age and DP is better than 600 in other parts. Rate of Furfural formation 

and dissolved gas analysis need to be applied regularly for this unit as rate of paper aging is 

much faster once DP reached bellow 500. State of the oil in this unit also need to be monitored 

as per IEC60422 group I tests and corrective action shall be applied if require. 
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© OMICRON

:نتیجه گیری

طق ه تح ت با توجه به نمونه  کاغذ که از باالی سیم پیچ گرفته شده و با عنایت به اینکه این من
ایق کاغذ در تنش حرارتی بیشتر از بخش پایینی سیم پیچ می باشد می توان نتیجه گرفت که ع

م ی 600ر بخش های دیگر بهتر از آن دDPخود می باشد و عمر ترانسفورماتور در متوسط این 
. باشد

م نظم بررسی سرعت تشکیل فورفورال و تجزیه و تحلیل گازهای حل شده، می بایست به طور
می تواند به یکب اره و بس یار آن DPبرای این واحد انجام شود مانند میزان پیری کاغذ چرا که 

. بیآید500سریع به زیر 

 وضعیت روغن در این واحد، همچن ین نی از ب ه نظ ارت، مط ابق ب ا اس تاندارد ب ین الملل ی
IEC60422 ،خواهد داشتبخش یک.
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 مق دار درج ه آزمایشگاهی خاار  از ایاران با توجه به تست کاغذ ع ایقی در
آزمایشاگا  شارکت بوده نشاندهنده اینست که 600کاغذ (DP)پلیمریزاسیون 

ص د خط ا با دقت باالیی این تستها را انجام داده و درپایش صنعت ترانسفورماتور
بسیار پایین ارزیابی میگردد 

 ای ن به این عدد و عمر ترانسفورماتور استقامت مکانیکی ع ایق کاغ ذیبا توجه
ارزی ابی م یو معادل عمر نامی ترانسفورماتور پیر شد  ترانسفورماتور متوسط

همزم ان ب ا تس ت مطابق توص یه اس تاندارد تک رار آزم ون فورف ورال .گردد
یشنهاد و بررسی رشد مقادیر این پارامترها پشش ما  آیند در گازکروماتوگرافی 

. می شود
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Transformer Oil

چه باید کرد ؟
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Transformer Oil



Dissolved Gas Analysis

E-Mail: sharifi74@yahoo.com

Tel: 0912 208 4906                                   

شریفیجعفر

ای عیب یابی ترانسفورماتور با استفاده ازآنالیز گازه
محلول در روغن

mailto:sharifi74@yahoo.com
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Disolved Gas Analisis

آنالیز گازهای محلول در روغن 

(Dissolved Gas Analysis)



Disolved Gas Analisis

اهداف گازکروماتوگرافی

ا نبودن گاز کروماتوگرافی بهترین وسیله برای تعیین در معرض خطر بودن و ی
.ترانسفورماتور است

برای جلوگیری از خروج غیر برنامه ریزی شده ترانسفورماتور

برای کاهش ریسک و افزایش قابلیت اطمینان

تست ارزان قیمت

 سال سابقه40جا افتادن در صنعت با بیش از
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Disolved Gas Analisis

منابع تولید گاز در ترانسفورماتور

تولید گاز به خاطر روند عادی پیری در ترانسفورماتور

گام تولید گازهای مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن در هن
روشن نمودن ترانسفورماتور نو

گازهای حاصل از اکسیداسیون روغن

گازهای تولید شده در تپ چنجر

گازهای ناشی از خطا
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یجۀنتیکاساسبرمنحصراًنبایدهرگزاقداماتیاگیرینتیجهDGA

ماتورترانسفورکهداردوجودواضحینشانهکهدرصورتی.باشدواحد
ند،کمیتولیدگازتوجهیقابلنحوبهوکندنمیکارعادیطوربه

.شوداستفادهمستمرپایشآزمایشپروتکلازباید

کهیهنگامیاشود،میاضافهجدیدترانسفورماتوریککههنگامی
عدمسالچندینازپسترانسفورماتوریکبرایDGAگیرینمونه
جامانازقبلشودمیپیشنهادشود،میگرفتهسرازگیرینمونه

دیگرنمونهچندینهمچنینوشودگرفتهنمونهیکاندازیراهمراحل
کردنبرقدارازپس(ماهچندتاهفتهچند)کوتاهیزمانمدتدر

وشودایجادDGAاولیهپایهیکتاشودگرفتهترانسفورماتور،
ودشنمیانجامغیرطبیعیگازتولیدهیچکهشودحاصلاطمینان



۲سریالشماره-۱:مانندترانسفورماتورهامورددرصحیحاطالعات-
نوع-MVA۵وkVنامیهایظرفیت-۴بردارینمونهمحل-۳مکان
کنندهخنکنوع-۸ترانسفورماتورتولیدسال-۷سازنده-۶عایقمایع

دادهپایگاهمدیریتبرای،(غیرهوانتقال،GSU)خدماتماهیت-۹
DGAهایدادهمناسبتفسیروDGAاستمفید.

برایترانسفورماتورعایقمایعازبردارینمونهDGAتوسطباید
امانجیاستانداردروشهایکردندنبالباودیدهآموزشباپرسنلی

.شود
روشهایبامطابقتحلیلی،آزمایشگاهتوسطبایدگازغلظتگیریاندازه

ASTMدرشدهتعریف D3612ابمناسبدیدۀآموزشپرسنلتوسطو
.شودانجام،GCدستگاهیکازاستفاده

هایدادهتفسیرDGAمتخصصدیدهآموزشکامالاًفردیکتوسطباید
.شودانجامترانسفورماتوربهوآشناباتجربهو
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Disolved Gas Analisis
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Disolved Gas Analisis
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Disolved Gas Analisis

Pyrolysis or thermal heating

Oil:

Low temperature CH4, C2H6

High temperature C2H4,H2 (CH4 , C2H6)

Cellulose:

Low temperature CO2 (CO)

High temperature CO (CO2)
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Disolved Gas Analisis

Arcing

H2, C2H2 (CH4, C2H6, C2H4)
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Disolved Gas Analisis

محلول در روغنیز گازهایمختلف آنالیروشها

یدیکلیروش گازها-1

روش راجرز-2

روش دورنبرگ-3

5و4و1مثلث دوال-4

2و1پنتاگون دوال-5

IEEE C57-104-2019 , IEC60599 -2015
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Disolved Gas Analisis

 مثلث دوال



 مثلث دوال



Disolved Gas Analisis

:تشکیل گاز در روغن تپ چنجر

ن تپ چنجرتنها قطعه متحرك در داخل ترانسفورماتور قدرت بوده و ب ه هم ی
اتور م ی دلیل احتمال بروز خطا در آن بسیار بیشتر از سایر قطعات ترانسفورم

.باشد
رفتارشناساییووضعیتارزیابیهایروشترینشدهشناختهازیکی

وغنردرمحلولگازهایآنالیزیاگازکروماتوگرافیترانسفورماتور،غیرعادی
(DGA)است.

وشدهاعمالترانسفورماتورروغنخصوصدرکهاستسالدههاروشاین
روغنبهآنتعمیملیکناست،شدهتدوینزمینهایندرزیادیاستانداردهای

ونمداستانداردصورتبهوداشتهقرارتحقیقاتیمرحلهدرهنوزچنجرتپ
.استنشده



گرافیشناسائی و تشخیص خطا در تپ چنجر به روش گازکروماتو

Disolved Gas Analisis

 روشIEEE:     42624222 HCHCCHHCH

روش نسبت گازهای قابل احتراق

 روشIEC 60599

 مثلث دووالروش:

نروش مقادیر نرمال و غیر نرمال گاز اتیل:

به هیدروژنروش نسبت گازاستیلن:



Disolved Gas Analisis

:گیرینتیجه

شپایروشمؤثرترینعنوانبهدنیاسراسردرروغندرمحلولگازهایآنالیز
آزمونایننتایجتفسیروتحلیللیکناست،شدهشناختهترانسفورماتور

براساسالزماقدامانجامزمانونوعشناساییمواردبرخیدروبودهدشوار
.باشدمیمبهمآزمونایننتایج

آنالیزازاستفادهباچنجرتپیابیعیبهایروشازبرخیمقالهایندر
وسیستماتیکاستفادهلیکن.استشدهبررسیروغندرمحلولگازهای

درهنوزچنجر،تپیابیعیبجهتگازکروماتوگرافیآزمونازاستاندارد
.داردبیشتریتحقیقبهنیازوبودهمطالعاتیمرحله

ازهایگآنالیزبرعالوهچنجرتپعیوبشناساییجهتکهاینستمهمنکته
ندمانیابیعیبووضعیتارزیابیروشهایسایرازاستالزمروغندرمحلول
.نموداستفادهنیزروغندرعایقیولتاژشکستورطوبتمقدارآزمون



Disolved Gas Analisis

T1-1اصلی فاز  :ترانسفورماتور( مشخصه)نام

- :شماره سریال ترانسفورماتور

EBG :نام سازنده ترانسفورماتور

1997 :سال ساخت ترانسفورماتور

132/6300 (:ولت)ردیف ولتاژ 

36 C :(درجه سانتی گراد) دمای روغن

19200 :(KVA)قدرت نامی ترانسفورماتور



Disolved Gas Analisis

Gases
Results

95/07/08

O2 1910

N2 37610

Co2 3425

Co* 171

H2* 10444

CH4* 11201

C2H2* 1957.8

C2H4* 48430

C2H6* 5842

TDCG 78045.8

Dissolved Gas in Oil (TAP Changer)



Disolved Gas Analisis

C2H2 + H2
CH4+C2H6+C2H4

12401.8 65473

:IEEE روش استاندارد-4

تر سوییچ با توجه به مقدار باال وجود سوختگی در کنتاکتها ، سرویس دایور: نتیجه
.توصیه میشود



Disolved Gas Analisis

:روش مثلث دوال-5

-: نتیجه T3۷00با توجه به مقدار باال وجود سوختگی شدید کنتاکتها در دمای
.درجه سانتیگراد میباشد و سرویس دایورتر سوییچ توصیه میشود



Disolved Gas Analisis

C2H2/C2H4 CH4/H2 C2H4/C2H6

0.04 1.07 8.29

:IEC60599-2015روش استاندارد -5

T3: نتیجه

یاد کارکرد افزایش مقاومت بین کنتاکتهای تپ چنجر به دالیلی مانند خرابی سلکتور و تعداد ز( 1
.تپ چنجر و افزایش کربن سوخته میباشد

اد درجه سانتیگراد بدلیل سوئیچینگ طوالنی ناشی از ایر۷00افزایش درجه حرارت به بیش از (2
.میباشدعملکرد 



Disolved Gas Analisis



Disolved Gas Analisis



Disolved Gas Analisis



Disolved Gas Analisis



Sampling Oil

E-Mail: sharifi74@yahoo.com

Tel: 0912 208 4906                                   

شریفیجعفر

mailto:sharifi74@yahoo.com


IEC60475 (oil)
IEC60567 (gas) and DGA

ASTM D923
ASTM D 3613

Correct sampling is very important

Oil should be sampled according to:

Oil sampling

Sampling Oil



IEC 60475  :نمونه گیری روغن بر طبق  

Sampling Oil
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IEC 60475  :نمونه گیری روغن بر طبق  

Sampling Oil
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IEC 60475  :نمونه گیری روغن بر طبق  

Sampling Oil



IEC 60475  :نمونه گيري روغن بر طبق  

فرآورده جدیدفرآورده مستعمل

شیشه ای بطریهای 
ای یا شیشه)کهربایی رنگ 
(1( )مات

بطریهای آلومینیومی
فلزی دارای بطریهای 

(2)درزجوش یا لحیم 

روغن های 
آسکارل هاهیدروکربنی

روغن های 
آسکارل هاهیدروکربنی

بله
بله
(2)بله

بله
بله
خیر

بله
بله
خیر

بله
بله
خیر

دقیقه در معرض نور بعد از 5استفاده می شود، نبایستی بیش از بطری های شیشه ای شفاف اگر از ( 1)
.گرفتن نمونه قرار بگیرد

وغن با توجه کنید که در بطریهای با درزهای جوشکاری و لحیم کاری شده، فعل و انفعاالتی میان ر( 2)
.مواد جوش و لحیم ممکن است رخ دهند

Sampling Oil



IEC 60475  :نمونه گیری روغن بر طبق  

Sampling Oil



ورشرکت پایش صنعت ترانسفورمات
(PSTCO)

شرقی8، واحد 20تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید شرقی، پالک : نشانی
22018763: فکس
22018712: تلفن 

www.pstco.net

http://www.pstco.net/


IEC 60475  :نمونه گیری روغن بر طبق  

: دستورالعمل نمونه گیری

ارجی می بایست در حین نمونه گیری، به عایق مایع رطوبت و آلودگی خ
. نفوذ ننماید

ایقی نمونه گیری در محوطه سرباز در زیر باران، مه یا باد شدید از مایع ع
می باشندمجاز ن

Sampling Oil



Sampling Oil



نمونه گیری 

یز روغن از تجهیزات الکتریکی و آنال
گازهای حل شده بر طبق 

IEC 60567



IEC 60567 :نمونه گیری روغن از تجهیزات الکتریکی و آنالیز گازهای حل شده بر طبق  

 روش نمونهسرنگ مؤثرترین روش نمونه گیری با استفاده از
.می باشد( از تجهیزات غوطه ور در روغن)برداری 

 دنیز مناسب هستنبطری های شیشه اینمونه برداری بوسیله .
وند، همراه با این بطری ها می بایست درپوش های مناسبی استفاده ش

.تا انبساط روغن امکان پذیر نمایید

 ان کاری شتجهیزاتی که دارای شرایط نرمال نمونه ها بایستی با
از حائز این موضوع در هنگام ارزیابی نرخ تولید گ. هستند، گرفته شوند

.  اهمیت است

Sampling Oil



جود حبابهایی که بعد از نمونه گیری به و
.می آیند را نباید تخلیه نمود

سرنگ نباید در معرض نور 
.خورشید باشد

Sampling Oil
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پایان


