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سیستم هاي مانیتورینگ ترانسفورماتور

مشکالت است هر گونه حادثه خصوصاًترانسفورماتور دستگاهی بسیار گرانقیمت و با اهمیت در صنعت برق
مت این دستگاه مسائلی عالوه بر قی،ود آوردمی تواند خسارات جبران ناپذیري بوجداخلی ترانسفورماتورها

و طی مدتی که ایستگاه برق فاقد ترانسفورماتور مونتاژ زمان بر بوده و دمونتاژ،قلونمانند ساخت ، حمل 
در شرایط خاص این امکان وجود دارد که . میباشد ، بار آن میبایست روي سایر ترانسفورماتور ها قرار گیرد

. ایستگاه هاي مجاور نتوانند جبران بار از دست رفته را بنمایند
بیرونی ترانسفورماتور و کنترل سیستم هاي اندازه گیري دماي روغن و سیم پیچ میسر بازدید از قسمت هاي

. می باشد و بر اساس دستورالعمل هاي بهره برداري صورت میگیرد 
کانکتور ها و محل اتصاالت قابل مشاهده میباشد و چنانچه محل اتصاالت ) ویژنترمو( به کمک دوربین هاي 

باشند ، قابل رویت Lose Conectionي مانند نوك بوشینگ ها ، داراي الکتریکی قسمت هاي فشارقو
بوده و رفع عیب خواهد شد ، هرچند که استفاده از دوربین مذکور نیز کمک زیادي به تعمیر و نگه داري 

مینماید و به نوعی مانیتورینگ میباشد اما اطالع از وضعیت داخلی ترانسفورماتور به صورت 
ورد توجه قرار گرفته و به همین منظور از دستگاه هاي پیشرفته استفاده میشود که روي نیز مOnlineمستمر

ترانسفورماتور نصب گردیده و قسمت هاي داخلی آن را مورد بررسی قرار میدهد تا در صورت بوجود آمدن 
. هرگونه عیب در قسمت هاي داخلی مانند سیم پیچ و هسته به فوریت مشخص و تصمیم گیري گردد

نالیز گاز هاي محلول در روغن ترانسفورماتور از مباحث دیگر بوده که در سایت تخصصی ترانسفورماتور آ
صورت میگیرد با این تفاوت که در این Onlineآنالیز به صورت لتاحنیز آورده شده است ولی در این
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و با مقایسه با میزان حالت فقط میزان رشد مجموع گاز ها ، خصوصا گاز هاي هیدروژن و کربن اندازه گیري
. موجود آنها در حد استاندارد و تعریف شده براي ترانسفورماتور ، رشد گاز اعالم میگردد 

. این کار را انجام میدهند Hydrocalو Hydranدستگاه هایی مانند 
که بر مقداري گاز هاي مختلف از جمله کربن و هیدروژن وجود دارد به طور نرمال در هر ترانسفورماتور 

.تعریف شده استppmحسب 
با . به کمک آزمایش گاز کروماتوگرافی ، در یک ترانسفورماتور سالم ، میتوان این مقادیر را بدست آورد 

. حجم بزرگی و سوابق بهره برداري از آنها این مقادیر متفاوت خواهد بود،توجه به عمر هر ترانسفورماتور
رانسفورماتور انجام آزمایش هاي دوره اي گاز کروماتوگرافی میباشد ولی بهترین روش براي داشتن سوابق ت

در صورتی که در داخل ترانسفورماتور قسمت هاي چون سیم پیچ ها ، تب سلکتور تپ چنجر ها ، لید ها ، . 
Arc، هسته ، مشکلی بوجود آید ، مطمئنا ایجاد نقاط داغ یا ) کرونارینگ(قسمت هاي تحتانی بوشینگ 

گاز هاي میشود کهثاین موضوع باع. میشود Over Heatingصورت میگیرد که باعث تخلیه جزئی یا 
محلول در روغن بوجود آیند و تولید گاز در روغن ترانسفورماتور ، باعث رشد مجموع گازهاي کربن و 

این دستگاه ، میزان . میگردد... هیدروژن و سایر گاز ها مانند استیلن ناشی از سوختن مس ، متان ، اتان و 
ریف شده ، اعالم رشد گاز مینماید عرشد را توسط آشکار ساز خود متوجه شده و با مقایسه با مقادیر ثابت و ت

، در این صورت اپراتور پست متوجه موضوع شده و در گزارشات خود ، موضوع را مطرح و پیگیري هاي 
میزان زاخلی ترانسفورماتور رسیدگی شود ، اهرچه سریع تر به وضعیت د. الزم را به عمل می آورد 

عدم توجه خسارات جلوگیري خواهد شد و چه بسا بعضی اوقات ، عیب هاي بسیار جزئی و کوچک به علت
.به عیب هاي بزرگ حتی انفجار ترانسفورماتور شده است 

ترانسفورماتوريسنسور نصب شده رو
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این سنسور که در مسیر روغن .سنسور آنها می باشد Hydrocal وHydranقسمت اصلی دستگاه هاي 
ترانسفورماتور قرار میگیرد ، معموال بین لوله هاي رابط روغن  یا زیر رادیاتور ها در قسمت هاي پایین یا 

دیافراگم ، در تماس با روغن بوده و چون به طور داراي سنسور .باالي ترانسفورماتور جاسازي میگردد
خود میزان رشد خاصن در تماس می باشد با نمونه گیري از روغن ، و استفاده از تکنولوژي مستمر با روغ

کامپیوتر و نرم افزار خود ارسال به و به کمک پورت خروجی تبدیل به دیجیتال شده ، نمایدرا آشکار میگاز 
اراي منو هاي مختلفی کامپیوتر مخصوص دستگاه هاي فوق داراي نرم افزار مربوط به خود بوده و د.مینماید

آالرم ها را نیز کنترل مینماید ، البته این آالرم ها واست که بهره بردار با مشاهده این منو ها میزان رشد گاز 
. میتواند به شکل ، رنگ ، چشمک زن و حتی بوق باشد 

هرچند که . پذیر می باشدمهم ترین قسمت دستگاه رشد گاز سنسور آنها است که بسیار دقیق و ضربه 
دستگاه هاي مذکور ، دقیق و نرم افزاري میباشند ولی چنانچه دیتا هاي داده شده ، به آنها غلط باشد ، عمال 

سوابق ترانسفورماتور و میزان گاز هاي ثابت و سایر تنظیمات در نرم . بهره برداري از آنها بی فایده است 
.خراج شده ، نقش اساسی را داردافزار بسیار با اهمیت و در نتایج است
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