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 فادهقابل استتی رارح توانایی و تورنسفورماروغن هاي تراانواع  این دستگاه در ارزیابی

 .می باشد
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 کلیات دستگاه 

 

ــن            ــرق در ای ــال ب ــع و انتق ــوق توزی ــع، ف ــد، توزی ــاي تولی ــش ه ــرین بخ ــی از مهمت ــوان یک ــه عن ــفورمرها ب ترانس

ش رانـــدمان و افـــزایش تولیـــد صـــنعت مطـــرح هســـتند. لـــزوم توجـــه بـــه کـــارائی ایـــن اجـــزاء باعـــث افـــزای 

ــورد            ــن م ــی روغ ــارایی حرارت ــزایش ک ــفورمرها اف ــن ترانس ــارایی ای ــزایش ک ــاي اف ــی از راهه ــد. یک ــد ش خواه

ــتقیم      ــور مس ــه بط ــد ک ــی باش ــزات م ــن تجهی ــتفاده در ای ــر ظرفیــ  اس ــاري آن وب ــزاء آن    ت ک ــر اج ــول عم ــر ط ب

مـــی افزایـــد. ایـــن موضـــوع بـــه ویـــژه در ایـــران کـــه همـــواره بـــا ظرفیتـــی کمتـــر از ظرفیـــت واقعـــی ایـــن  

ــدا        ــدانی نیــز پی ــود اهمیــت صــد چن ــار مــی ش ــوع از جهــت       ترانســفورمرها ک ــت ایــن موض ــد. اهمی مــی کن

ــی          ــت م ــائز اهمی ــیار ح ــور بس ــی کش ــرایط فعل ــت ش ــه جه ــز ب ــنعت نی ــن ص ــاومتی در ای ــاد مق ــرایط اقتص ــاد ش ایج

 . باشد

روغــن هــاي ترانســفورمر بــا توجــه بــه گســتره کیفــی آن از اهمیــت خاصــی در عملکــرد دســتگاه برخــوردار            

شـــناخت دقیـــق ســـاختار آن و ترکیـــب آن بـــا مـــواد کمکـــی در صـــورتیکه همـــراه بـــا دقـــت و    [2,1].هســـتند

ــی         ــراهم مـ ــن فـ ــر روغـ ــول عمـ ــزایش طـ ــار افـ ــرانس را در کنـ ــارایی تـ ــزایش کـ ــان افـ ــد امکـ ــه باشـ مطالعـ

در میـــان بررســـی ســـایر پارمترهـــاي کمکـــی حرارتـــی و الکتریکـــی از جملـــه رســـانش حرارتـــی و   [4,3]د.نمایـــ

ــد.      ــا باش ــدف راهگش ــن ه ــه ای ــل ب ــت می ــد در جه ــی توان ــی م ــانش الکتریک ــا   [7-5] رس ــد ب ــر میرس ــه نظ ــرو ب از این

ـ        ی نمــود مــی تواحــد تــا حــدودي در ایــن      ســاخت دســتگاهی کــه بتــوان برخــی از ایــن پارمترهــا رابررسـ

ــرانس             ــک ت ــر روي ی ــفورمر ب ــن هــاي ترانس ــر روي روغ ــده ب ــام ش ــات انج ــر تحقیق ــود. اکث ــت نم ــت حرک جه

خـــاص و ســـاخته شـــده توســـط شـــرکت هـــاي ســـازنده آن بـــوده اســـت و مجـــري طـــرح دســـتگاه یـــا مـــدل  

 مشابهی با ویژگی هاي این دستگاه در داخل و خارج از کشور نیافته است.

 

 دستگاهاجزاي 

 

ــکل           ــده، در ش ــاخته ش ــفورماتورها س ــی ترانس ــاي واقع ــاس داده ه ــر اس ــار و ب ــین ب ــراي اول ــه ب ــتگاه ک ــن دس  1ای

ــی و        ــلی الکتریک ــش اص ــتگاه از دو بخ ــن دس ــت. ای ــده اس ــان داده ش ــینش ــت. م   حرارت ــده اس ــکیل ش ــه تش حفظ

ــیچ   ــیم پ ــ  کــه هــر دو ســمت چــپ شــامل دو س ــاوت کــه س ــن تف ــا ای ــنس مــس هســتند ب ــه الکــی و از ج ــیچ اولی یم پ

ســیم پــیچ ثانویــه بــدون الك اســت و فقــط کاغــذ پیچــی شــده اســت. روغــن حرارتــی اســتفاده شــده در              

ــه        ــام ب ــت خ ــفیه نف ــه از تص ــدنی) ک ــایقی (مع ــاي ع ــن ه ــه روغ ــنعت ب ــد.     ص ــی باش ــروف م ــد مع ــی آی ــت م دس

ـ   2و1جــنس هســته از آهــن فرومغنــاطیس اســت.در بــاالي محفظــه ترمومترهــاي         ن، هیتــر و ، شــیر تخلیــه روغـ

ــه             ــد ب ــی کن ــی م ــیرکوله را ط ــتم س ــک سیس ــتگاه تقریبــا ی ــن در دس ــیم. روغ ــاهده میکن ــن را مش ــی روغ خروج
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ــک         ــی ی ــس از ط ــود و پ ــی ش ــارج م ــاال  خ ــود از ب ــش خ ــاي نق ــتم و ایف ــور در سیس ــس از حض ــه پ ــورت ک ــن ص ای

 .مسیر در پشت دستگاه و خنک شدن دوباره وارد محفظه شده و این عمل مداوم انجام می شود

ــفحه از        ــوي ص ــد. جل ــی باش ــرق م ــابلوي ب ــت ت ــمت راس ــتگاه س ــال     10دس ــه دو ترمین ــده ک ــکیل ش ــال تش ترمین

رمـــومتر دو و اول مربـــوط بـــه تغذیـــه تـــرانس، ســـه ترمینـــال بعـــدي ترمـــومتر یـــک، ســـه ترمینـــال بعـــد از آن ت

ــن و            ــامل:کلید روش ــه ش ــود ک ــاهده میش ــی مش ــز اجزای ــتگاه نی ــاالي دس ــتند. در ب ــر هس ــراي هیت ــر ب ــاي آخ دوت

ــک          ــاي ی ــرخش ترمومتره ــا چ ــه ب ــوییچ ک ــک س ــد، ی ــی ده ــان م ــا را نش ــاي ترمومتره ــه دم ــگر ک ــاموش، نمایش خ

ــد ت           ــه کلی ــنج ک ــک آمپرس ــد و ی ــان ده ــا را نش ــاي آنه ــگر دم ــا نمایش ــد ت ــی کن ــاب م ــیچ  و دو انتخ ــیم آن پ نظ

 بزرگ سیاه رنگ می باشد.
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 کار با دستگاه  وش ر
 

ــه             ــرانس را ب ــه ت ــر و تغذی ــا، هیت ــه ترمومتره ــوط ب ــاي مرب ــیم ه ــدام از س ــد هرک ــتگاه بای ــدازي دس ــراي راه ان ب

ــه دو         ــتگاه ب ــپ دس ــمت چ ــرانس در س ــه ت ــاي تغذی ــیم ه ــیم. س ــل کن ــه وص ــاي ده گان ــال ه ــاالي ترمین ــال ب ترمین

ــرق را در           ــابلو ب ــد روي ت ــرق زده و کلی ــه ب ــتگاه را ب ــا دس ــیم ه ــحیح س ــال ص ــس از اتص ــتند. پ ــل هس ــلی متص اص

ــط          ــه توس ــومتري را ک ــاي ترم ــگر دم ــد نمایش ــت باش ــا درس ــیم ه ــال س ــر اتص ــیم. اگ ــی ده ــرار م ــن ق ــت روش حال

 . سوییچ تنظیم شده نشان می دهد
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