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مراجع 
(مرجع است که در ذيل به اختصار آورده شده است75اين مقاله داراي )

وطهمربقابل سنجش در ترانسفورماتور و تجهيزات پارامترهاي (: 2)ل جدو

هاي مختلف پايش وضعيت ترانسفورماتورروشمقايسه :2جدول

معرفي تجهيزات و متغيرها جهت پايش 
ترانسفورماتورقسمت هاي مختلف  عنوان بخش هاي مختلف مقاله

14th Maintenance Conferenceچهاردهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

گيريمتغير قابل اندازهنوع سنسورقسمت

BMبوشينگ

ظرفیت خازنی
تانژانت دلتا
جریان نشتی

ولتاژ فاز به فاز و فاز به زمین

PDعايق
تانژانت دلتا
تخلیه جزئی

بخش فعال

DTM

دمای روغن
دمای نقطه داغ سیم پیچ

دمای محیط
درصد بار

DGAگازهای حل شده در روغن

Digital Transducers

ولتاژ خط
جریان خط

توان اکتیو، راکتیو و ظاهری

مخزن و روغن
Moisture Monitor

میزان رطوبت موجود در روغن

درصد آب اشباع شده در روغن

دمای اشباع محیط
دمای اشباع مرجع

روند ایجاد آب
MBR-Rupture Relayپارگی مخزن اضافی

خنک کننده

DTM

مبدل ورودی-دمای روغن 
مبدل خروجی-دمای روغن 
مبدل ورودی-دمای آب
مبدل خروجی-دمای آب 

Digital Transducer

ولتاژ پمپ روغن
جریان پمپ روغن
توان پمپ روغن

Data Acquisition Module
وضعیت خاموش یا روشن فن

لرزش پمپ روغن

-ساير

های هشدارفرمان
رله بوخهلتز-

شیر اطمینان فشار-
...سطح روغن و -

ت،قدرترانسفورماتوردرپایشقابلپارامترهایIEEEاستانداردمطابق
:شامل
نسبتاهمی،مقاومتنظیرپارامترهاییبخشایندر:هاپيچسيم

کوتاه،الاتصامپدانسباری،بیجریانوتحریکجریانپالریته،تبدیل،
قرارپایشمورد.....وقدرتضریبخازنی،ظرفیتعایقی،مقاومت

.گیرندمی
یک،الکتردیتلفاتخازنی،ظرفیتمثلپارامترهایی:هابوشينگ

.دارندبررسیبهنیاز....وقدرتضریبروغن،سطح
ریضروبسیارقسمتدواینارزیابیوبررسی:چنجرتپوهسته

طتوسکهاستمهمیپارامترهستهجنسبودنخالصبررسی.است
.باشدمیبررسیقابلهاییآزمایش
عایقی،قدرتمحلول،گازهایروغن،درموجودآب:عايقروغن
...وپایداریرنگ،اسیدیته،سطحی،بینکشش
ها،یجگخنثی،هوایسیستمکنسرواتور،:جانبيتجهيزاتوتانک

...و(هاپمپوهافنرادیاتورها،)کنندهخنکسیستم

درصد خطاهاي ترانسفورماتور از ديدگاه  
CIGRE

هایتمسیسالمللیبینشورایتوسطشدهانجامهایبررسیاساسبر
درعیوببروزاصلیهایمنشاءتعیینبرایCIGREبزرگالکتریکی

خرهاآندرعیوبمیزانبیشترینکههاییبخشترانسفورماتورها،
.[5]استشدهتعیین(1)جدولصورتبه،میدهد

CIGREدرصد خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت از ديدگاه (: 1)جدول 

(درصد)تاثير در خرابي  قسمت
40 تپ چنجر
35 هسته و سيم پيچ 
14 بوشينگ و ترمينال
6 مخزن روغن
5 Tساير عيوب
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Bushing

Capacitance measurement

DGA

Power factor measurement

Tapchanger

DGA

Contact resistance

Oil charactristic

Acoustic signal

Magnetic circuit

Excitation current

Insulation resistance

Core to ground resistance

Capacitance and DF/PF 
measurement

SFRA

Oil and paper 
insulation

Cellulose paper

ratio𝑪𝑶𝟐/𝑪𝑶

Furan quantity

DP value

Dielectric test

Recovery voltage 
measurement (RVM)

Polarization and 
depolarization current

Frequency dielectric response

Dirana

Partial discharge (PD)

Dissolved gas analysis(DGA)

Electrical detection

Acoustic emission(AE)

UHF analysis

Transfer function 
measurement

HFCT on LV neutrialDF/PF measurement

Oil charactristic

هاي تشخيص عيوب و پايش وضعيت  روش
ترانسفورماتور
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st Type of faults detection

Electrical Mechanical Thermal

DGA X X X X X

Oil testing X X X X

Furan analysis X X X

DP measurement X X

SFRA X X X

Power factor measurement X X X X X

Leakage resistance X X

Insulation resistance X X

PD measurement X X X X

Turns ratio measurement X X

Dielectric response analysis X X

Windy resistance X X

Core-to-ground resistance X X

Excitation current X X
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