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 کاربرد روش گاز کروماتوگرافی در پایش وضعیت روغن ترانسفورماتور
 

 برزانیسید سعید سید

 اتاق فرمان الکتریک شرکت مدیریت تولید برق اصفهانول ئمس
 

 هایپیچسیم کاغذ رنگ تغییر به مربوط نقاط ترانس، بازپیجی حین در
  مشاهده هسته روی بر سوختگی آثار همچنین و ضعیففشار قوی، فشار

 .گردید

 

 
 
 
 

 ترانستغییر رنگ داده مربوط به کاغذ سیم پیج نقاط 
 
 
 

 
 
 

 UT1Bاز هسته های معیوب ترانسقسمتی 
 قرار بار تحت مجددا بازپیچی، و عیب رفع از پس 4 واحد UT1B ترانس
 نتایج که گرفت انجام آن روغن روی گازکروماتوگرافی آزمایش و گرفت
 .است آمده زیر جدول در آن از حاصل

 

 

  

  

  از پس محلول گازهای غلظت شود،می مشاهده زیر شکل در که همانطور
 رفع دهندهنشان که یافته کاهش ایمالحظه قابل نسبتا مقدار به بازپیچی

 .باشدمی ترانس از عیب

 

 
 

 

 

 

 
 گیرینتیجه

 ترانس روغن ،آید وجود به مشکلی ترانسفورماتور عملکرد در که زمانی
 این میزان افزایش .شوندمی تشکیل روغن در گازهایی و شده تخریب

 از بیش افزایش کرنا، تخلیه پدیده احتمال افزایش بیانگر ترانس، در گازها
 موجود سلولزی ترکیبات تجزیه همچنین و زدن آرک ترانس، دمای حد
  به ترانسفورماتور، روغن در شده حل گازهای آنالیز .است عایق، کاغذ در

  .باشدمی ترانسفورماتورها یابیعیب برای موثر یروش مرتب طور
 مراجع

1.Lars E. Lundgaard, “Oil-Impregnated Paper in Power Transformers” 

TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 19, 2004 

2.Bogdan Gorgan, “Calculation of the Remaining Lifetime of Power 

Transformers Paper Insulation” IEEE, 2012  

3.Tapan K., “Review of Modern Diagnostic Techniques for Assessing 

Insulation Condition in Aged Transformers” Transactions on Dielectrics and 

Electrical Insulation Vol. 10; 2003 

 

 

 

 

 
   مقدمه
 به ترانسفورماتور روغن در محلول احتراق قابل گازهای تحلیل و تجزیه
 وضعیت از را مهمی اطالعات است قادر کروماتوگرافی، گاز روش

  این در .دهد قرار اختیار در برداری بهره حال در ترانسفورماتورهای
 پایش و هاویژگی ترانسفورماتور، روغن با رابطه در مطالبی تحقیق

 از حاصل نتایج همچنین و کروماتوگرافی گاز روش به آن وضعیت
  نیروگاه 4 واحد UT1B ترانس روغن کروماتوگرافی گاز آزمایش
 .است شده بیان اصفهان
 ترانسفورماتور روغن
 ماده بدون و نفتنیک پایه با است روغنی مناسب ترانسفورماتور روغن

 به را روغن اکسیداسیون محصوالت نفتنیک پایه با هایروغن .افزودنی
-روغن .دهندنمی کریستال تشکیل سرما در و نموده حل خود در خوبی
 در زیاد یا کم سرعت با شیمیایی، ترکیب به توجه با ترانسفورماتور های

 شیمیایی خواص از یکی .دهندمی دست از را خود پایداری کارکرد، اثر
 این .باشدمی آن در محلول گازهای میزان ترانس، روغن مهم بسیار
 وجود علت به عایقی شکست مانند غیرعادی هایواکنش دلیل به گازها
  یا هادی در موضعی حرارت درجه افزایش جزیی، تخلیه الکتریکی، قوس
-اکسیدمنو هیدروژن، از عبارتند و شده تشکیل روغن در آهنی هسته
  .اکسیدکربنید و نیتروژن اکسیژن، استیلن، اتان، اتیلن، متان، کربن،
 ترانسفورماتور روغن در گاز تولید

 

 شده تشکیل هیدروکربونی هایمولکول از مخلوطی از معدنی روغن
 بوده متصل هم به کربن به کربن محل از ترکیبات این .است

 اتصاالت شدن جدا اثر در .اندگرفته قرار شعاعی صورت به هاوهیدروژن
  ترکیبات حرارتی، یا الکتریکی هایتنش اثر در C-H وC - Cضعیف

 به ترکیبات این .شوندمی تولید  *H*,CH*,CH2*,CH3رادیکالی
  گازهایی به و نموده ساختمان تجدید واکنشها سلسله یک طی سرعت

 .شوندمی تبدیل هیدروژن و اتیلن استیلن، متان، و اتان قبیل از
 شدن شکسته به منجر کم انرژی با الکتریکی تخلیه قبیل از اشکاالتی
 الکتریکی تخلیه .شودمی هیدروژن گاز تولید و H-C ضعیف پیوندهای

-C اتصاالت شدن شکسته باعث باالتر، حرارت درجه در و زیاد انرژی با

C، C=C،CC  ترتیب همین به .شودمی ترسنگین گازهای تولید و 
 .گرددمی تولید C°500 از کمتر دمای در متان و اتان از قبل اتیلن
 و است الزمC° 1200 تا 800 معادل دمایی استیلن، گاز تولید جهت

 و گردیده ایجاد الکتریکی قوس تشکیل هنگام در معموالً دما این
   .است همراه اتصالی محل در دوده ذرات تولید با معموالً
 کروموتوگرافی گاز آزمایش نتایج تحلیل روش

 

 کروماتوگرافی گاز روش از روغن در محلول گازهای تعیین جهت
  استانداردهای کروماتوگرافی گاز نتایج تحلیل برای .شود می استفاده

  روش راجرز، روش دورنبرگ، روش :از عبارتند که هست موجود یمعتبر
GAS PATTERN  دوال مثلث روش و.   

 اصفهان نیروگاه UT1B ترانس روی بر شده انجام های بررسی
 

  روغن روی گازکروماتوگرافی هایآزمایش نتایج زیر، جدول با مطابق
 میزان بودن باال دهندهنشان اصفهان نیروگاه 4 واحد UT1B ترانس

   .است مذکور روغن در محلول گازهای
 
 
 

 
 رفع جهت .شد داده ترانس در حرارتی خطای وجود احتمال بنابراین

   .شد انجام هاکویل بازپیچی مربوطه ترانس از عیب
 

 

  

 CO CH4 CO2 C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 نوع گاز

 غلظت

(ppm) 
862.5 81.3 5069.8 6 172 194.4 6/86 

 CO CH4 CO2 C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 نوع گاز

 غلظت

(ppm) 
563.3 75.5 1911.6 1.6 89.9 14.5 59.8 
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