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 چکیده

در شبکه،بارگذاری بیش از ظرفیت نامی ترانسفورماتورها برای تامین برق بارهای  بارهاامروزه با توجه به افزایش 

موجود در شبکه به عنوان یک راه حل اقتصادی تر نسبت به نصب ترانسفورماتورهای جدید در شبکه بسیار مورد 

سالمت و  گیرد تا واره به نحوی صورتمتوجه قرار گرفته است.بارگذاری بیش از ظرفیت نامی ترانسفورماتور باید ه

عوامل مهمی در بارگذاری ترانسفورماتور نقش دارند که بعضی از آنها عوامل امنیت ترانسفورماتور به خطر نیفتد.

محیطی  و بعضی دیگر مربوط به تجهیزات ترانسفورماتور می باشد.با بررسی دقیق این عوامل  می توان قابلیت 

 ترانسفورماتور،انواعابتدا در مورد بارگذاری در این پایان نامه یش داد.بارگذاری ترانسفورماتورها را تا حدی افزا

رابطه   وبحث خواهد شد و سپس عوامل اصلی مؤثر در بارگذاری ترانسفورماتور بر ترانسفورماتور رات آنها بارگذاری و اث

 مورد بررسی قرار می گیرد.بارگذاری ترانسفورماتور با طول عمر آن 
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 مقدمه

ترانسفورماتور های روغنی یکی از مهم ترین و حساس ترین اجزای سیستم های قدرت هستند. در سالیان اخیر 

به سمتی پیش رفته است که بتوان در مواقع خاصی از سال از ترانس ها  به دلیل افزایش بارهای شبکه صنعت برق

نند ک ها را در بازه های برنامه ریزی شده طوری بارگذاری می فورماتورترانس مروزهاباری بیش از بار نامی آنها کشید.

مت های عایقی و سایر بخش های ترانس سگردد بدون اینکه مشکلی برای ق که ترانسفورماتور دچار اضافه بار می

یشتر،در ببارگذاری بیشتر از ظرفیت نامی ترانسفورماتور به منظور رسیدن به بازدهی در بعضی مواقع پیش آید.

بهینه تر و به صرفه تر از نصب  ،صورت توجیه کاهش عمر ترانسفورماتور توسط بازده تولید شده اضافی

که  نیزصرف نظر از جنبه های  اقتصادی این امر،در بعضی شرایط اضطراری ترانسفورماتورهای جدید می باشد.

ر خارج می شود ،الزم است تا ترانسفورماتور های ترانسفورماتوری به علل مختلفی از جمله بروز خطا در شبکه از مدا

 مه در چنین مواردیتامین شده توسط آن را جبران کنند که دیگر تا زمان برگشت آن ترانسفورماتور به مدار،بار 

نگرانی ه هموار  فورماتوردر بارگذاری بیشتر از مقدار نامی ترانسدچار اضافه بار شوند. ممکن است ترانسفورماتور)ها(

نی .دلیل این نگرااردوجود د ،سیم پیچ و سایر بخش هاترانس، همچون تپ چنجر، بوشینگ  زاتی در مورد تجهیهای

الزمه ی این کار آن است که شناخت  ارند.در مقابل اضافه بار د های متفاوتی تممقاواین تجهیزات که  ها این است

ند را محدود می کن فورماتورارگذاری بر روی ترانسبسیار دقیقی از اجزای ترانسفورماتورهای روغنی و عواملی که ب

سازندگان ترانسفورماتور همواره با بررسی دقیق این عوامل،محدودیت ها و خطرات بارگذاری بیشتر از داشته باشیم.

ر ادامه د مقدار نامی ترانسفورماتور را با تغییراتی که در طراحی ترانسفورماتور ها اعمال می کنند ،کاهش می دهند.

رات آن ها،عوامل مؤثر بر قابلیت بارگذاری ی انواع بارگذاری ترانسفورماتور و اثدر سه فصل به معرفی و بررس

 .ترانسفورماتور فراتر از ظرفیت نامی آن و  تاثیر بارگذاری ترانسفورماتور بر طول عمر )عایقی( آن خواهیم پرداخت
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 اثرات بارگذاری ترانسفورماتور بیش از ظرفیت نامی آن-1-1

اساس عملکرد آن ترانس در دمای محیطی که برای عمر طبیعی که برای یک ترانسفورماتور پیش بینی می شود بر 

اعمال باری بیشتر از ظرفیت نامی ترانسفورماتور و یا عملکرد آن می باشد. کار در آن طراحی شده و مقادیر نامی

ترانس در محیطی با دمای بیشتر از مقدار نامی موجب تسریع در پیری ترانس شده و همواره خطرات و پیامد هایی  

 را به دنبال دارد.از جمله این پیامد ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 .مجاز دمای سیم پیچ ها،عایق ها،روغن و سایر قسمت ها افزایش بیش از حد (1

شدن قسمت های فلزی مرتبط بهم توسط  افزایش چگالی شار نشتی خارج هسته که می تواند موجب گرم (2

 شود. گردابیجریان شار نشتی،به دلیل افزایش 

 د.با تغییر درجه حرارت،میزان رطوبت و گاز در سیستم عایقی و در روغن تغییر خواهد کر  (3

بوشینگ ها،تپ چنجرها،اتصاالت کابلی و ترانسفورماتور های جریان نیز تحت تنش های شدیدی قرار  (4

 خواهند گرفت و ممکن است آسیب های جدی ببینند.

 

 انواع بارگذاری تراسفورماتور-1-2
 
 بارگذاری دوره ای :-1-2-1
در  آن دوره رخ  که ترانسفورماتور کل  پیری نظراز که  ساعت( 24ی با تغییرات دوره ای)طول هر دوره عموما ذاربارگ 

ی طوالنی مدت اضطراری ذارو بارگ طبیعی یذاری دوره ای به دو نوع بارگذار.بارگمی دهد،دارای اهمیت است

 تقسیم می شود.

 بارگذاری دوره ای طبیعی:-1-2-1-1
نامی تجاوز خواهد کرد اما از دیدگاه نرخ در این نوع بارگذاری،در بخشی از دوره دمای محیط و یا جریان بار از مقدار 

پیری حرارتی نسبی)با توجه به مدل ریاضی(،این نوع بارگذاری معادل بارگذاری در سطح نامی ترانسفورماتور در 

محیطی با دمای معمول می باشد.این موضوع با بهره بردن از دماهای پایین محیط و یا جریان های بار کمتری که 

برای اهداف برنامه ریزی ،این اصل می تواند با هدف فراهم به وقوع می پیوندد،حاصل می شود.در باقی طول دوره 

ساختن دوره های طوالنی زمانی با جبران دوره هایی با نرخ های پیری حرارتی نسبی بزرگتر از واحد توسط دوره 

 هایی با نرخ های پیری حرارتی نسبی کوچکتر از واحد،گسترش یابد.

 

 : بارگذاری طوالنی مدت اضطراری-1-2-1-2
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ی حاصل از قطع طوالنی مدت برخی از عناصر سیستم که تا زمان رسیدن ترانسفورماتور به یک درجه حرارت ذاربارگ

 باال، مجدد وصل نخواهد شد. حالت پایدار

 : بارگذاری کوتاه مدت اضطراری-1-2-2

ی ذاروقوع حوادثی غیرمترقبه که بارگ موجبدقیقه ( به  30ی سنگین غیرمتعارف با ماهیتی گذرا )کمتر از ذاربارگ

 .سیستم را دچار اختالل کرده است طبیعی

 : رات بارگذاری طوالنی مدت اضطراریاث-1-2-3

 می افتد اما ممکن استاین نوع بارگذاری ترانسفورماتور را از عملکرد طبیعی خود خارج می کند و به ندرت اتفاق 

نوع  از اثرات مهم اینبرای هفته ها یا حتی ماه ها ادامه داشته باشد و ترانسفورماتور را دچار پیری قابل توجهی کند.

 بارگذاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

د امه یابدر دماهای باالتر زوال مکانیکی هادی های عایقی تسریع می یابد.اگر این روند به حد کافی اد (1

 ممکن است موجب کاهش عمر مؤثر ترانسفورماتور شود.

دیگر بخش های عایقی به خصوص بخش های متحمل فشار محوری بلوک سیم پیچ نیز ممکن است دچار  (2

 مشکل افزایش نرخ پیری در دماهای باالتر شوند.

ر موارد شدیدتر ممکن مقاومت تماسی تپ چنجرها ممکن است در جریان ها و دماهای باال افزایش یابد و د (3

 ( شود.Thermal Runawayاست منجر به وقوع مهار گسیختگی گرمایی یا فرار حرارتی)

 در دماهای باال ممکن است واشرها و درزگیر ها شکننده تر شده و دوام آن ها کاهش یابد. (4

 

 اثرات بارگذاری کوتاه مدت اضطراری :-1-2-4
تواند خطر وقوع خطا در سیستم را افزایش دهد.این نوع بارگذاری می  بارگذاری کوتاه مدت بیش از مقدار نامی می

تواند موجب شود تا هادی های نقطه داغ به سطحی برسند که به طور موقت قدرت دی الکتریکی خود را تا حدی از 

 دست بدهند.به هر حال پذیرفتن این شرایط برای مدت کوتاهی بهتر از قطی کامل سیستم خواهد بود.این نوع

بارگذاری به ندرت رخ می دهد و باید به سرعت میزان بار کاهش یابد و یا ترانسفورماتور پس از زمان کوتاهی قطع 

شود تا از وقوع خطا در سیستم جلوگیری شود.طول بازه زمانی مجاز این نوع بارگیری کوتاه تر از ثابت زمانی حرارتی 

رانسفورماتور پیش از افزایش بار دارد؛معموال کمتر از نیم ساعت کل ترانسفورماتور بوده و بستگی به دمای عملکرد ت

 می باشد.از مهمترین اثرات این نوع بارگذاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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خطر اصلی برای خطاهای کوتاه مدت کاهش قدرت دی الکتریک به سبب حضور حباب های گاز در یک  (1

چ ها می باشد.این حباب ها زمانی بوجود می آیند که دمای نقطه ناحیه با تنش الکتریکی باال مانند سیم پی

در عایق سیم پیچ،باالتر رود.این  %2درجه سانتی گراد در یک ترانسفورماتور با رطوبت حدود  140داغ از 

 دمای بحرانی با افزایش غلظت رطوبت کاهش می یابد.

سطوح بخش های فلزی سنگین که توسط  حباب های گاز می توانند )چه در روغن و چه در عایق جامد( در (2

شار نشتی گرم شده اند،گسترش پیدا کنند و یا توسط اشباع شدید روغن بوجود آیند.به هر حال اینگونه 

حباب ها معموال در نواحی که تنش الکتریکی در آنها کم است گسترش می یابند و باید نواحی که در آنها 

 هش قدرت دی الکتریکی،عمل سیرکوله انجام شود.تنش بیشتر است پیش از هرگونه مشاهده کا

بخش های فلزی بدون پوشش،به جز سیم پیچ ها،که تماس حرارتی مستقیمی با عایق های سلولزی 

نداشته اما با عایق های غیر سلولزی )به عنوان مثال کاغذ آرامید( و روغن ترانسفورماتور در تماس اند،ممکن 

 درجه سانتی گراد تجاوز کند. 180ارت شوند.دما نباید از است به سرعت دچار افزایش درجه حر 

زوال و افت کیفیت موقتی خواص مکانیکی در دماهای باال می تواند قدرت )سطح( اتصال کوتاه را کاهش  (3

 دهد.

فشار وارده به بوشینگ ها می تواند منجر به وقوع خطا به سبب نشت روغن شود.نشت گاز در بوشینگ های  (4

 درجه سانتی گراد رخ دهد. 140نیز می تواند با افزایش دمای عایق بیش از حدود نوع کندانسوری 

 شود.انبساط روغن می تواند منجر به سرریز شدن آن از کنسرواتور  (5

 جریان های باال در تپ چنجرها نیز می تواند خطر آفرین باشد. (6

طبیعی خود از بین می رود اما این خطرات بارگذاری کوتاه مدت معموال پس از کاهش بار و رسیدن آن به سطح 

خطرات همواره باید به طور دقیق شناسایی و بررسی شوند و توسط تمامی افراد مرتبط از جمله برنامه ریزها،ارزیابی 

 کننده ها و اپراتورها پذیرفته شوند.

 

 انواع بارگذاری های ترانسفورماتور برای محدودیت های تعریف شده -1-2-5
محدودیت هایی برای انواع بارگذاری ترانسفورماتور در نظر گرفته شده است  IEC 60076-7 2005مطابق استاندارد 

 تا از آسیب دیدن جدی ترانسفورماتور جلوگیری شود.این محدودیت ها مطابق جدول زیر می باشند:

برای در جدول زیر هیچ محدودیتی برای دمای باالی روغن،نقطه داغ در بارگذاری کوتاه مدت اضطراری 

ترانسفورماتور توزیع تعریف نشده است.دلیل آن این است که معموال کنترل زمان بارگذاری اضطراری در این مورد 

)در ترانسفورماتور درجه سانتی گراد تجاوز کند 140غیر عملی است.باید توجه داشت زمانی که دمای نقطه داغ از 
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گسترش پیدا کرده و قدرت دی الکتریکی ترانسفورماتور ،ممکن است حباب های گاز های قدرت متوسط و بزرگ(

 را به خطر بیندازد.
 .حدود تعیین شده مجاز جریان و دما در مواقع بارگذاری ترانسفورماتور بیش از ظرفیت نامی1جدول

 نوع بارگذاری
ترانسفورماتور های 

 توزیع

ترانسفورماتورهای 

 قدرت متوسط

ترانسفورماتورهای 

 قدرت بزرگ

 بارگذاری دوره ای طبیعی

 1.3 1.5 1.5 جریان)پریونیت(

دمای نقطه داغ سیم پیچ و بخش های فلزی در تماس با مواد 

 عایقی سلولزی)سانتی گراد(
120 120 120 

دمای نقطه داغ دیگر بخش های فلزی)در تماس با 

روغن،کاغذ های آرامید،مواد از جنس فیبرهای شیشه 

 ای()سانتی گراد(
140 140 140 

 105 105 105 دمای باالی روغن)سانتی گراد(

 بارگذاری طوالنی مدت اضطراری

 1.3 1.5 1.8 جریان)پریونیت(

دمای نقطه داغ سیم پیچ و بخش های فلزی در تماس با مواد 

 عایقی سلولزی)سانتی گراد(
140 140 140 

دمای نقطه داغ دیگر بخش های فلزی)در تماس با 

آرامید،مواد از جنس فیبرهای شیشه روغن،کاغذ های 

 ای()سانتی گراد(
160 160 160 

 115 115 115 دمای باالی روغن)سانتی گراد(

 بارگذاری کوتاه مدت اضطراری

 1.5 1.8 2.0 جریان)پریونیت(

دمای نقطه داغ سیم پیچ و بخش های فلزی در تماس با مواد 

 عایقی سلولزی)سانتی گراد(
- 160 160 

داغ دیگر بخش های فلزی)در تماس با  دمای نقطه

روغن،کاغذ های آرامید،مواد از جنس فیبرهای شیشه 

 ای()سانتی گراد(
- 180 180 

 115 115 - دمای باالی روغن)سانتی گراد(

 جریان از مقداری محدودیت های دما و جریان به منظور اینکه همزمان در سیستم صادق باشد تعریف نشده اند.در حقیقت ممکن است الزم باشد تا

 که در جدول ذکر شده کمتر شود تا دما از حد مجاز افزایش پیدا نکند.بالعکس ممکن است دما به مقدار کمتری از آنچه که در جدول مشخص شده

 کاهش یابد تا جریان از حدود تعیین شده تجاوز نکند.

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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