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 Tap Changerجدول آزمایش های روغن در حال سرویس روغن تپ چنجر و بوشينگ 

  
  

  
 

 روش استاندارد نوع آزمایش

 Elemental Analysis شامل:آنالیز عنصری 

RDE/AES 

ASTM D6595 

 ((Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo عناصرفرسایشی                                              -

 (Si/Na/B/V( عناصرآالینده -

 (Zn/P/Ca/Ba/Mg( عناصر افزودنی -

 Density@20°C ASTM D4052 درجه سانتیگراد 24دانسیته در 

 Breakdown Voltage IEC 60156 قدرت عایقی )ولتاژ شکست(

 Total Acid Number ASTM D974 عدد اسیدی کل

 Water Determination ASTM D6304 گیری آب )کارل فیشر( اندازه

 Particle Density (PD) BS ISO 4407 تراکم ذرات

ترانسفارماتارها در تامین انرژی الکتریکی تجهیزات و قابلیت اطمینان خط تالید نق  کلیدی دارند. سالمت و امونویوت        

آنها در آماده بکار بادن شبکه های تالید؛ انتقال و تازیع برق نیز از اهمیت بسزایی برخاردار می باشند.با استفاده از بورنواموه         

بر روی روغن ترانسفارماتار؛ میتاان علل ایجاد خرابی ترانس و  Oil Analysis Condition Monitoringمراقبت وضعیت  

 پیشگیری از خارج شدن بدون برنامه ترانس از مدار را شناسایی و ازبروز عیاب فاجعه آمیز جلاگیری نماد.

 روش استاندارد ناع آزمای 

 Gas chromatography (GC) ASTM D3612 گاز کروماتاگرافی 

 آزمایش گاز کروماتوگرافی 

شامل گازهای محلول در روغن 

 ترانسفورماتور

   DGAدر سرنگ   CC 25حجم نمونه:

  
  

  
  

  
  

  
 

 روش استاندارد نوع آزمایش

 Density@20°C ASTM D4052 درجه سانتیگراد 24دانسیته در 

 Breakdown Voltage IEC 60156 قدرت عایقی )ولتاژ شکست(

 Flash Point (Closed Cup) ASTM D93 نقطه اشتعال )بسته(

 Water Determination ASTM D6304 گیری آب )کارل فیشر( اندازه

 آزمایش های تب چنجر 

آزمایش هایی که ج    تعييهن وضهعهيه          

روغن تب چنجر در حال به هره بهرداری و        

 برخی آالینده ها انجام می شود. 

    CC  1000حداقل حجم نمونه: 

 داخل ظرف تیره رنگ

 آزمایش های بوشينگ 

آزمایش هایی که ج    تعييهن وضهعهيه          

روغن بوشينگ در حال ب ره برداری و برخی 

 آالینده ها انجام می شود.  

    CC  1000حداقل حجم نمونه: 

 داخل ظرف تیره رنگ

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_chromatography-mass_spectrometry&action=edit&redlink=1

