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نکاتی آموزنده در مورد نقش روغن و نحوه س�رویس و 
آزمایش های مختلف بر روی ترانسفورماتورهای قدرت 

)بخش اول(

�مهندس�امیر�نظام�آذرشب��

کارشناس مهندسی برق
مجتمع صنعتی سیمان تهران

1- مقدمه
ام��روزه تأمي��ن ب��دون وقفه ان��رژي الكتريك��ي و پايدار 
نگه داش��تن سيس��تم برق رس��اني، يك��ي از اصول اساس��ي 
ش��ركت هاي برق مي باش��د. قبل از اقدام جهت س��رويس و 
تعميرات بايد به فكر درس��ت نگه داش��تن سيستم و مراقبت 
درس��ت و صحيح از تجهيزات بود كه يكي از تجهيزات بسيار 
گران قيمت در پس��ت هاي ب��رق، ترانس��فورماتورهاي قدرت 
مي باش��ند. هرگونه تغيير مش��خصات روغ��ن بهترين معرف 
تغيي��رات تدريج��ی و يا ناگهان��ی كاركرد ترانس��فورماتورها 

می باشد كه بايد در پرونده های مربوط به هر ترانس كه در واقع 
شناسنامه ترانس است، ثبت و نگهداری شود و اگر هر كدام از 
مشخصات روغن به مقدار حدی خود برسد، تدابيری متناسب 
با آن انتخاب نمود. درنتيجه بازرسی و اقدامات انجام شده بر 
روی ترانس ه��ا، حتی نتاي��ج آزمون های روغن پس از تصفيه 
در سال های متمادی و يا تعميرات اساسی در اين شناسنامه ها 
جهت پيگيری بع��دی ذخيره می گردد. با توجه به ويژگی های 
فنی ترانس��فورماتورها از نظر مشخصات و شرايط خاص حاكم 
بر آن از نظر حرارتی و الكتريكی ايجاب می نمايد تا با استفاده 
از يک ماده عايقی، هم محيط عايق مناس��بی بين بخش های 
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مختلف با پتانسيل های گوناگون ايجاد نمود و هم حرارت ناشی 
از تلفات نامناس��ب و آهنی را به نح��و مطلوب به خارج هدايت 
كرد تا ترانسفورماتور بتواند در شرايط مطلوب و پيش بينی شده 
در اس��تانداردها مورد بهره برداری قرار گرفته و از حداكثر عمر 
مفيد خود برخوردار باش��د. از اين نظر و با توجه به ويژگی های 
شناخته شده ای كه در نفت خام از نظر تأمين انتظارات عايقی و 
حرارتی فوق وجود داشت، اقدام به تهيه روغن مايع )برش ۴۵۰ 
تا ۵۵۰ درجه س��انتيگراد( از نفت خام گردي��د. ولی انتظارات 
عايق��ی و حرارتی از روغن و س��اير ويژگی های اساس��ی آن از 
نظر مقاومت در مقابل اكسيداس��يون و س��ياليت به مرور زمان 
و تناس��ب با افزايش سطوح ولتاژ قدرت ترانسفورماتورها چنان 
افزايش يافت كه سبب گرديد تا انواع روغن عايق با پايه معدنی 
حاصل كيفيت های متفاوت و متناسب با شرايط بهره برداری و 

موقعيت های اقليمی گوناگون توليد گردد.

2- روغن نسوز )آسکارل( 
اصوالً روغن مايع قابل اشتعال بوده و در اثر تغييرات درجه 
حرارت اكس��يد ش��ده و ايجاد لجن می كند. لذا در محل هايی 
كه آتش سوزی ترانس��فورماتور ممكن است زيان های جانی و 
مالی همراه داش��ته باشد، استفاده از اين نوع ترانسفورماتورها 
مناسب نيست و بايد در اين محل ها از ترانسفورماتورهايی كه 

با روغن نسوز پر شده است، استفاده شود.
روغن نس��وز اولين بار در آمريكا به اس��م آسكارل ساخته 
شد و سپس كش��ورهای ديگر آن را با نام های ديگر، از جمله 
در آلمان بنام كلوفن1، در انگلستان بنام پيراكلر2 و در فرانسه 

بنام پيرالن3 تهيه و به بازار عرضه نمودند.  
مواد عايقی كه در روغن نسوز حل می شوند عبارتند از: انواع 
صمغ های طبيعی و بعضی از الک ها، كائوچو و فرآورده های آن. 
مواد عايقی كه در روغن نس��وز حل نمی ش��وند نيز عبارتند از: 

كاغذ، الياف پنبه ای، سلولزها و بعضی از پليمرهای صنعتی. 

2-1- خواص روغن در ترانسفورماتورها 
به ط��ور كل��ی دالي��ل اصل��ی ب��ه كار ب��ردن روغن ها در 

ترانسفورماتورها را می توان به صورت زير بيان كرد:
- عايق كاری الكتريكی

- كنترل درجه حرارت داخلی ترانس و انتقال حرارت
- جلوگي��ری از خوردگی مواد عايق و قس��مت های فلزی 

ترانسفورماتور
- ط��ول عمر زيادت��ر و تضمين پايداری ش��يميائی برای 

ترانسفورماتور
- آب بن��دی و جمع آوری و حمل مواد ناخالصی ناش��ی از 

كاركرد به خارج از محيط سيستم
1- Clophen
2- Pyraclor
3- Pyralene

- خاموش كردن جرقه الكتريكی

2-2- ویژگی روغن ترانس خوب
وظايف��ی كه يک روغن خوب به عنوان يک س��يال عايق و 
يک ماده انتقال دهنده حرارت بايد داشته باشد، عبارت است از:

- استقامت دی الكتريک يا ولتاژ شكست
- قابليت انتقال حرارت خوب

- ويسكوزيته پائين
- نقطه ريزش يا سيالن پائين

- نقطه اشتعال باال
- تمايل به اكسيداسيون و تشكيل لجن كم

- ضريب تلفات عايق پائين
- مقاومت مخصوص زياد

- شرايط كار روغن
خواص عمده روغن از نظر ارزيابی قابليت س��رويس دهی 
آن به ش��رايط محيط بهره برداری از آن بس��تگی دارد. قبل از 
انتخاب روغن بايد ش��رايط س��رويس و مكان مورد استفاده را 

مالحظه نمود.

2-3- عوامل موثر بر خواص و شرایط روغن
مهمترين عوامل بر روی خواص و شرايط روغن عبارتند از:

- تغييرات درجه حرارت محيط
- بار سيستم و سطوح مورد استفاده

- آلودگی و ناخالصی های موجود
- امكان حضور هوا و نفوذ آن در سيستم روغن

- فضا و موقعيت نصب ترانس از لحاظ حريق و ...
- عمليات و نحوه نگهداری واحدها

2-4- عوامل خرابی روغن ترانس
عواملی كه باعث خراب شدن روغن ترانس و در نتيجه عدول 

از خصوصيات استاندارد آن می شود، عبارتند از:

شکل 1- ترانسفورماتور روغنی شعله ور شده
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- نفوذ رطوبت و آب
- درجه حرارت باال و شديد

- اكسيداسيون و اسيدی شدن روغن
- وارد شدن ذرات معلق و ناخالصی در روغن

برای آش��نايی و مشخص ش��دن ارتباط مشخصات روغن 
و ش��رايط س��رويس و بهره برداری در ترانسفورماتور، می توان 
خواص روغن ها را در سه حالت كلی بررسی نمود كه عبارتند 

از: خواص فيزيكی، الكتريكی و شيميائی.
ب��ه  مربوط��ه  آزمايش ه��ای  و  روغ��ن  مش��خصات  از 
طبيع��ت فيزيك��ی روغن اس��ت كه اه��م آنها ويس��كوزيته، 
چس��بندگی جنبش��ی يا غلظت، نقط��ه اش��تعال در محيط 
 بس��ته، دانس��يته ي��ا چگال��ی و نقط��ه ري��زش می باش��ند.

باي��د روي روغ��ن  از آزمايش ه��اي فيزيك��ی ك��ه  برخ��ي 
ترانسفورماتورها انجام گيرد، عبارت است از:

- تست اسيديته
- تست گازهاي حل شده در روغن

- تست كشش سطحي
(pcb) تست بي فنيل پلي كلريد -

2-5- ویسکوزیته روغن
از مشخصه های روغن های خوب، كمتر بودن ويسكوزيته 
و درجه چس��بندگی آن اس��ت. زيرا هرچه ويسكوزيته كمتر 
باش��د، روغن به راحت��ی می تواند به عنوان يک س��يال انتقال 
دهن��ده حرارت انجام وظيفه نمايد. با توجه به اينكه جابجايی 
روغن در انتقال حرارت بس��يار موثر است، حرارت توليد شده 
در داخل ترانس��فورماتور به وسيله انتقال و جابجايی روغن از 
عايق های جامد نزديک هس��ته به روغن عايقی منتقل ش��ده 
و اين س��يالن روغن می باش��د كه قادر است هرچه زودتر اين 
ح��رارت را به خارج از ترانس رس��انده و ي��ا در رادياتورها به 
وسيله تبادل حرارت ترانس را خنک كند. عامل تعيين كننده 
در اين عمل مقدار ويسكوزيته می باشد. هر چقدر ويسكوزيته 
كمتر باش��د، اين فرآيند به راحتی انجام می شود. ويسكوزيته 
به وس��يله لوله شيشه ای ش��كل مدرج به نام ويسكومتر اندازه 
گرفته می ش��ود. درجه حرارت محيط ب��ر روی تعيين درجه 
غلظت تأثير به س��زايی دارد. لذا برای تعين ويسكوزيته، دمای 

2۰ درجه به عنوان مبنا مد نظر قرار می گيرد.

2-6- نقطه اشتعال در محیط بسته
درجه حرارتی كه در آن گازهای جمع ش��ده در باالی روغن 
شعله ور می گردد را نقطه اشتعال گويند. برای جلوگيری از تلفات 
اضافی روغن توس��ط تبخير، نقطه اشتعال بايد ثابت نگهداشته 
ش��ود. به منظور رعايت اصول ايمنی، نقطه اش��تعال روغن بايد 
باال در نظر گرفته شود. البته چون درجه حرارت روغن در زمان 

س��رويس و بهره ب��رداری خيلی پائين تر از نقطه اش��تعال مجاز 
می باشد، اختالف كوچک در مقدار نقطه اشتعال اهميت چندانی 
نخواهد داش��ت. نقطه اش��تعال روغن در محيط بس��ته توسط 

دستگاهی به نام پنسكی - مارتن اندازه گيری می شود.

2-7- دانسیته یا چگالی روغن
 بايد با شرايط محيط بهره برداری ترانسفورماتور متناسب 
باش��د، بنا بر اس��تاندارد، مقدار حداكثر دانسيته در دمای 2۰ 
درجه سانتيگراد مقدار ۰/89۵ گرم بر سانتيمتر مكعب می باشد.

2-8- نقطه ریزش
حداقل درجه حرارت يا خميری ش��دن روغن در مناطق 
سردسير بايد دارای مقدار مناسبی باشد و به حد كافی پائين 
در نظر گرفته شود. نقطه ريزش كمترين درجه حرارتی است 
كه در آن روغن می تواند جاری شود؛ به طوری كه در مواردی 
كه سيس��تم از سرويس خارج می ش��ود و شرايط محيط سرد 
باش��د، هيچگونه امكان يخ زدن روغن نباش��د. برای حداكثر 

نقاط نقطه ريزش 3۰- درجه سانتيگراد انتخاب می شود. 

3- خواص الکتریکی روغن ترانسفورماتور
گروه ديگری از مش��خصات روغن مرب��وط به آزمايش های 
الكتريكی روغن می باشد كه اس��تفاده از روغن را به عنوان عايق 
خوب مشخص كرده و عالوه بر آن شرايط فيزيكی روغن را تعيين 
می نماي��د. تحمل الكتريكی روغن به طور خيلی زياد تحت تأثير 
ناخالصی های موجود در روغن می باشد، بنابراين خواص الكتريكی 
روغن بايد به طور مرتب آزمايش شود. اين مشخصات عبارتند از: 
استقامت دی الكتريک، ضريب تلفاتی عايقی و مقاومت مخصوص.

3-1- استقامت دی الکتریک یا ولتاژ شکست عایقی

برای اس��تفاده از روغن ترانس��فورماتور به عن��وان عايق، 
بايس��تی آن عاری از رطوبت و ذرات معلق ناخالصی ها باش��د. 
پائين آمدن مش��خصه دی الكتريک ناشی از رطوبت و اجسام 
خارجی، باعث كم ش��دن ولتاژ شكست عايقی روغن می شود. 
اس��تقامت دی الكتريک مهمترين مش��خصه الكتريكی روغن 
محسوب می شود؛ بنابراين روغن بايد عاری از هرگونه ناخالصی 
و به ويژه آب باش��د. اصالحاً به روغن تميز و رطوبت زدا ش��ده 
و تصفيه ش��ده، روغن خشک گفته می شود. روغن نو به دليل 
پااليش دقي��ق آن، تقريباً عاری از آب و ناخالصی ها اس��ت و 
از اي��ن جهت نگهداری آن اهميت وي��ژه ای دارد. ناخالصی ها 
عمدتاً شامل: پوسته های فاسد شده پوشش تانک روغن، ذرات 
فيبر و كاغذ عايقی، ذرات روغن فاس��د شده در سرويس و ... 
می باشد. ذرات آب جذب شده نيز در نتيجه رطوبت موجود در 
مخازن ذخيره و تأسيس��ات ترانسفورماتور و يا از طريق نفس 
كش��يدن ترانس��فورماتور و حتی به واسطه عمل اكسيداسيون 



79

روغن، ايجاد می گردند. جذب رطوبت توسط روغن، استقامت 
دی الكتري��ک آن را به ميزان قاب��ل مالحظه ای پائين آورده و 
تلفات عايقی آن را باال می برد. به دليل امكان جذب رطوبت در 
حمل و نقل روغن، ذخيره سازی و شارژ آن در مراحل نصب و 
بهره برداری، بايد استقامت دی الكتريک روغن های نو بيش از 
حد مجاز تعيين شده در جدول استاندارد در نظر گرفته شود 

تا در طول انجام آن مراحل، دوام روغن از دست نرود. 

3-2- ضریب تلفات عایقی
با قرار گرفتن عايق ها در ميدان الكتريكی، عالوه بر تلفات 
اهمی، يک تلفات دی الكتريک ناشی از جريان نشتی از عايق 
ب��ه وجود می آيد. در مدلس��ازی الكتريكی يک عايق، آن را به 
صورت يک خازن س��ری شده با يک مقاومت نشان می دهند. 
مق��دار تلفات دی الكتريک ناش��ی از نش��تی محدوده جريان 

عايق است كه متناسب با فركانس نيز می باشد.

3-3- مقاومت مخصوص عایق
نشان دهنده كيفيت الكتريكی روغن و كارايی روغن عايقی 
می باشد. سنجش مقاومت الكتريكی روغن نيز مانند اندازه گيری 
ضريب تلفات، مبين كيفيت روغن می باشد. در عمليات برخی 
از ترانسفورماتورها، تنش های الكتريكی زيادی پيش می آيد و از 
اين نظر قابليت مقاومت الكتريكی روغن در ارزيابی آن متداول 
شده است. روش اندازه گيری به وسيله اعمال ولتاژ 2۰۰6/6/11 
بين دو الكترود و اندازه گيری جريان عبوری می باشد. در صنعت 

به وسيله ميگر زدن اين مقادير ثبت و مقايسه می شود.

4- خواص شیمیایی روغن ترانسفورماتور
مشخصه های ش��يميايی روغن ترانسفورماتور به طور كلی 
عبارت اس��ت از: مقدار س��ولفور خورنده، مق��دار آب محلول 
در روغ��ن و پايداری روغن در مقابل اكسيداس��يون كه خود 
شامل اسيديتۀ كل و لجن ته نشينی در روغن می باشد. قبل از 
پرداختن به اين مشخصات، داشتن يک ديد كلی از ساختمان 
مولكولی و ش��يميايی روغن نفتی بس��يار كمک خواهد نمود 
ت��ا در اي��ن بحث و در ديگ��ر فرآيندهای ش��يميايی روغن از 
قبي��ل اضافه كردن مواد ضد اكس��يد كنندگی، مخوط كردن 

روغن های تصفيه  شيميايی و ... بسيار مفيد خواهد بود.

4-1- ساختمان مولکولی روغن های عایق
ازجمله عايق های مايع در صنعت برق، روغن های معدنی 
می باش��ند كه از تركيبات هيدروكربنی تش��كيل شده اند. اين 
روغن ه��ا از پااليش نفت خام بدس��ت می آين��د. از روغن های 
معدنی بدس��ت آمده در پااليشگاه ها تنها تعدادی از آنها برای 
عايق های الكتروتكنيک مناسب می باشند. بنابراين روغن هايی 
كه برای اين منظور به كار برده می ش��وند، كاماًل شناخته شده 

بوده و به آنها روغن های عايق اطالق می شود.

روغن های عايق از لحاظ ساختمان مولكولی شيميايی به 
سه دسته اصلی تقسيم می شوند: 

- روغن�های�متانی كه بيش از دو س��وم وزن آنها پارافين 
بوده و پيوند مولكولی بين آنها زنجيره ای است.

- روغن�های�نفتی كه بيش از دو سوم وزن آنها نفت است 
و پيوند مولكولی بين آنها حلقوی می باشد. 

- روغن�های�متانی�نفتی كه در آنها نس��بت نفت به متان 
هيچ كدام به حد قابل توجهی زيادتر از يكديگر نيستند.

هيدروكربن ها در اثر تنش های بس��يار ش��ديد نظير آنچه 
در كابل های فش��ار قوی به وج��ود می آيد، تمايل به تصاعد گاز 
دارن��د. اين گازها عمدتاً از هي��دروژن و احتماالً تعداد كمی از 
هيدروكربن های سبک تش��كيل يافته اند. در نتيجه اين عمل، 
پليمری س��نگين با ماهيت مومی شكل به وجود می آيد. تمايل 
روغن های پايه نفتنيک به تصاعد گاز بسيار كمتر از روغن های 
پايه پارافينيک است. بنابراين برخی از استانداردها برای حصول 
اطمينان از جذب گازهای متصاعد شده، وجود مقدار حداقلی از 
تركيبات حلقوی روغن )روغن با پايه نفتنيک( را جزء مشخصات 
آن قيد می كنند. روغن های پااليش ش��ده در ايران به علت نوع 
نفت خام موج��ود در ايران، از پايه پارانفتنيک می باش��ند، در 
صورتی كه روغن های وارداتی از خارج كشور اكثراً پايه نفتنيک 
دارند. نقطه انجماد روغن های پايه پارافنيک )متانی( باال بوده و 
زودتر يخ می زنند. لذا از اين جهت، در دستگاههای نصب شده 
در محوطه آزاد نبايد مورد اس��تفاده ق��رار گيرند؛ در حالی كه 

روغن های نوع نفتنيک نقطه انجماد پايين تری دارند.

4-2- سولفور خورنده
نفت خام معموالً حاوی تركيبات گوگردی نيز می باشد كه 
اكثر آنها در ضمن فرآيندهای پااليش از نفت جدا می ش��وند. 
اين پارامتر نش��ان دهنده مقادير كم س��ولفور آزاد خورنده در 
روغن می باش��د. وجود س��ولفور خورنده در روغ��ن منجر به 
ايجاد خوردگی حفره ای و رس��وب سياه در سطح مس عاری 
از پوشش در ترانسفورماتور می گردد كه اين مسئله مانع دفع 

شکل 2
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حرارت از ترانس و در نتيجه كم كردن كارايی آن می شود.

4-3- مقدار رطوبت در روغن
در ط��ول مدت زم��ان بهره ب��رداری و كار روغن به دالئل 
مختلف مش��خصات روغ��ن در ترانس��فورماتور تغيير می كند. 
يك��ی از عوامل اي��ن تغير، ج��ذب رطوبت می باش��د. جذب 
رطوبت توس��ط روغن، استقامت الكتريكی آن را به ميزان قابل 
مالحظه ای كاه��ش داده و تلفات عايق��ی را افزايش می دهد 
و در نتيج��ه نق��ش عايقی روغ��ن تحت تأثير س��وء آن واقع 
می ش��ود. بدين لحاظ ثبت و اندازه گيری مقدار رطوبت روغن 
از مشخصات شيميايی آن تلقی می گردد. استقامت الكتريكی 
روغن به ميزان زيادی بستگی به مقدار رطوبت آن دارد. مقدار 
آبی كه روغن در درجه حرارت 2۰ درجه س��انتيگراد می تواند 

در خود حل كند در حدود۴۰ الی ppm 1۰۰ می باشد.

5- آنالیز گازهاي موجود و محلول در روغن ترانسفورماتور
يكي از روش هاي خوب و مناس��ب جهت بررسي تحوالت 
داخل ترانس��فورماتورهاي ق��درت، آناليز گازه��اي موجود و 
محلول در روغن ترانسفورماتور مي باشد. اين گازها از تنش هاي 
الكتريك��ي، حرارت��ي و مكانيك��ي در داخل ترانس��فورماتور 
توليد  مي ش��وند و معموالً عبارتند از هي��دروژن(H2) ، متان 
 ،(CO2) دي اكس��يد كربن ،( CO) منو اكس��يد كربن ،(CH4)
اتيل��ن (C2H4)، ات��ان (C2H6) و اس��تيلن (C2H2) كه اندازه و 
مقدار موج��ود هر يک از اين گازها در روغن ترانس��فورماتور 
بيانگ��ر يک عيب ويژه در داخل ترانس قدرت اس��ت )مطابق 
با اس��تاندارد IEC 61599( و ع��دم توجه به ميزان اين گازها، 

موجب خسارت هاي مالي و جاني خواهد بود.
جهت اندازه گيري گازهاي داخل روغن دستگاههاي كوچک 
و بزرگ متفاوتي وجود دارد كه در مدل هاي مختلف كار متشابهي 
را انجام مي دهند. يكي از انواع اين دس��تگاهها كه بر روي خود 
ترانس نصب مي ش��ود و به صورت م��داوم با روغن داخل ترانس 
ارتباط دارد، در شكل 3 مالحظه می گردد. از جمله كارايي هاي 
اين نوع آناليزورها، بررس��ي مداوم روغن ترانسفورماتور و تجزيه 
و تحليل گازهاي موجود در ترانس��فورماتور است كه حتي زير 
ب��ار و در حالت برق دار ني��ز كار مي كنند. با تعبيه كنتاكت هاي 
كمكي جهت ارس��ال آالرم و هشدار به اتاق فرمان در زمان زياد 
شدن اين نوع گازها در روغن ترانسفورماتور، اين دستگاهها در هر 
زماني كه اشكالي در ترانس به وجود آيد؛ حتي اگر خيلي جزيي 
باش��د، با اعالم هشدار از وارد ش��دن صدمات بيشتر جلوگيري 
مي كن��د. يك��ي از دس��تگاههاي متداول جهت نص��ب بر روي 
ترانسفورماتورهاي قدرت، دستگاه آناليز گاز هيدروژن و سنجش 
رطوبت است. چراكه در اغلب خطاهاي داخل ترانسفورماتورها، 

گاز هيدروژن توليد مي شود.

شکل 3- دستگاه آناليز گاز در ترانسفورماتور

رطوبت نيز يكي از خطاهاي مخرب در روغن ترانسفورماتور 
و بر روي عايق هاي آن اس��ت. عمر عايق ها متناس��ب با ميزان 
جذب رطوبت آنهاس��ت و از طرفي با افزايش ميزان رطوبت در 
نواحي با ش��دت ميدان الكتريكي بيشتر، موجب آستانه شروع 
تخليه جزيي و افزايش شدت آن مي شود و در نهايت باعث وارد 

شدن خسارات جدي به ترانسفورماتورهاي قدرت مي شود.
عالوه بر هيدروژن و رطوبت، ميزان منو اكسيد كربن كه در 
اثر تغييرات در مواد عايقي در داخل ترانسفورماتور توليد مي شود، 
يكي از عاليم افزايش حرارت نقطه اي در داخل س��يم پيچ هاي 
ترانسفورماتور اس��ت. ميزان منو اكسيد كربن توليدي مي تواند 

نشان دهنده سطح وقوع تجزيه حرارتي سلولز باشد.

6- پایداری در مقابل اکسیداسیون
مقاوم��ت روغن در مقابل اكس��يد ش��دن يك��ی ديگر از 
مش��خصات مهم آن می باشد. برای شناخت اين خاصيت بايد 
دو مق��دار عدد خنثی س��ازی و مقدار لج��ن موجود در روغن 
بررسی شود. پايداری روغن نو در مقابل اكسيداسيون معموالً 
بر حسب نتايج آزمايش پير كردن روغن )كه به صورت مشابه 
با عملكرد واقعی روغن در شرايط سرويس در طول عمر مفيد 
آن می باشد( بيان می شود. بعد از آزمايش نمونه روغن، نتايج 
از نظر درج��ه آلودگی از نظر اكسيداس��يون كه باعث حضور 
رس��وب و لجن می شود، با مقداراس��تاندارد مقايسه می گردد. 
اطالع از درجه فس��اد مجاز روغن كه در آن حد، رسوب لجن 
موجود در روغن، مسئله مهمی ايجاد نمی نمايد و مجاز است، 
مهم می باش��د. زيرا تش��كيل رس��وب به علت كاهش هدايت 

حرارتی، بسيار زيان بخش می باشد.
ترانسفورماتورهايی كه به طور دائم در درجه حرارت كمی 
باالتر از درجه حرارت معمول كار می كنند، با كاهش ش��ديد 
عمر عايق و افزايش درجه فس��اد روغن مواجه خواهند شد. به 
همين مناس��بت نگهداری روغن و آزمايش های دوره ای آن و 
تصفي��ه روغن از كارهای مهم در زمين��ه نگهداری بهينه كل 

ترانسفورماتورهای شبكه محسوب می شود.
ادامه�دارد�...


