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كاربردَای بازرسي ترمًگرافي در پايش يضعیت تجُیسات الکتريکي
كارخاوجات تًلیذ سیمان
احمذ كىذی ،2علیرضا رضايي

1

چکیذٌ
تاصسػي تشٌٔٛشافي تؼٛٙاٖ يىي اص آصٟٔ٘ٛاي غيش ٔخشب  ٚاتضاسٞاي غيش تٕاػي دس اسصياتي ٚضؼيت حشاستي تدٟيضات اِىتشيىي فـاس لوٛي ٚ
فـاس ضؼيف ،خايٍاٚ ٜيظٜاي دس تيٗ تىٙيىٟاي پايؾ ٚضؼيت ت ٝخٛد اختلاف داد ٜاػت .دس اغّة ٔٛاسد ،تاصسػي تشٌٔٛشافي تٟٙوا اتوضاسي
اػت ؤ ٝيتٛا٘ذ اٍِٛي حشاستي  ٚػيٛب ٘اؿي اص افضايؾ  ٚيا واٞؾ دٔا سا تـخيق دٞذ .دس ايوٗ ٔماِو ،ٝپتا٘ؼويّٟاي تاصسػوي تدٟيوضات
اِىتشيىي ،سٚي ٝتاصسػي ٘ ٚىات ٕٟٔي و ٝؿخق تشٌٔٛشافش دس ٍٙٞاْ تاصسػي اص تدٟيضات اِىتشيىي واسخا٘دات ػيٕاٖ تايوذ اص آٟ٘وا آٌواٜ
تاؿذٛٔ ،سد تشسػي لشاس ٌشفتٕٞٝ٘ٛ٘ ٚ ٝايي اص ػيٛب پش تىشاس ٘يض دس لاِة تلاٚيش حشاستي اسائ ٝؿذ ٜاػت.

ياشٌَای كلیذی :بازرسي ترمًگرافي ،تجُیسات الکتريکي ،پتاوسیلُای بازرسي ،كارخاوجات سیمان.

 .2مقذمٍ
تىٙيه تشٌٔٛشافي يىي اص اتضاسٞاي اسصؿٕٙذ  ٚپشواستشد دس تش٘أٞٝاي پايؾ ٚضؼيت اػت و ٝدس اغّة ٚاحذٞاي كوٙؼتي ،اص آٖ
اػتفادٔ ٜيـٛدٌ .ؼتشدٜتشيٗ دأ ٝٙواستشد تشٌٔٛشافي دس اسصيواتي ٚضوؼيت حشاستوي تدٟيوضات اِىتشيىوي اػوت .دس ايوٗ سٚؽ
تاصسػي ،تذ٘ ٖٚياص ت ٝتٕاع ٔؼتميٓ تا تدٟيضات تشلذاس  ٚاص فاكّ ٝايٕٗٔ ،يتٛاٖ ٚضؼيت حشاستي اتلاالت  ٚإِاٟ٘اي اِىتشيىي
سا ٔٛسد اسصياتي لشاس داد .تا تٛخ ٝت ٝايٙى ٝافضايؾ دٔا  ٚتٕشوض حشاست ،اص اِٚيٗ ٘ـا٘ٞٝاي تشٚص ػية دس اغّة تدٟيضات اِىتشيىي
اػت ،دٚستيٟٙاي تشٌٔٛشافي تٟتشيٗ  ٚتٛإ٘ٙذتشيٗ اتضاس تشاي تـخيق ػيٛب حشاستوي دس ايوٗ تدٟيوضات تـوٕاس ٔويس٘ٚوذ .توا
تىاسٌيشي كحيح ايٗ اتضاس  ٚتذٚيٗ  ٚپياد ٜػاصي يه تش٘أٙٔ ٝظٓ ٙٔ ٚؼدٓٔ ،يتوٛاٖ تو٘ ٝتوايح اسصؿوٕٙذ  ٚلاتوُ توٛخٟي دس
صٔي ٝٙػية ياتي تدٟيضات اِىتشيىي تا اػتفاد ٜاص تىٙيه تشٌٔٛشافي دػت يافت.

 .1دستٍ بىذی تجُیسات الکتريکي جُت اوجام بازرسي ترمًگرافي
ٞذف اص دػت ٝتٙذي تدٟيضات ٔ ٚـخق ٕ٘ٛدٖ ٘ٛاحي ٘ ٚماط ٔٛسد ٘ظش خٟت ا٘داْ تاصسػي ،افضايؾ دلوت  ٚويفيوت اسصيواتي
تدٟيضات اػت .اص آ٘دا و ٝتدٟيضات اِىتشيىي اص تٛٙع ٘ؼثتاً تااليي تشخٛسداس٘ذ ،خٟت تذٚيٗ يه تش٘أو ٝتٟيٙو ،ٝالصْ اػوت ووٝ
تدٟيضات اِىتشيىي ؿأُ دس تش٘أ ٝتاصسػي تشٌٔٛشافي ،ت ٝؿىُ ٔٙاػوثي دػوت ٝتٙوذي ٌشد٘وذ .توش اػواع تدشتو ،ٝتدٟيوضات
اِىتشيىي واسخا٘دات تِٛيذ ػيٕاٖ خٟت تاصسػي تشٌٔٛشافي ت ٝػ ٝدػت ٝاكّي تمؼيٓ ٔيـو٘ٛذ ووٞ ٝوش ووذاْ اص آٟ٘وا ؿوأُ
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صيشٔدٕٛػ ٚ ٝخضئيات تيـتشي خٛاٙٞذ تٛد .ايٗ دػت ٝتٙذي ؿأُ ٌوش ٜٚا :َٚتدٟيوضات پؼوتٟاي اكوّي  ٚفشػويٌ ،وش ٜٚد:ْٚ
تاتّٞ ٛاي اِىتشيىي ٔحّي دس ػطح واسخاٌ٘ ٚ ٝش ٜٚػ :ْٛتشا٘ؼفٛسٔاتٛسٞا ٔيثاؿذ .دس ادأ ٝت ٝتشسػي تدٟيوضات توش اػواع ايوٗ
دػت ٝتٙذي ٔيپشداصيٓ.

 .2 - 1بازرسي ترمًگرافي از پستُای اصلي ي فرعي
تخؾ ٘ؼثتاً صيادي اص تدٟيضات اِىتشيىي  ٚاتضاس دليمي يه واسخا٘ ٝػيٕاٖ دس داخُ پؼتٟا ٘لة ؿذ ٜاػت .وّي ٝتاتّٞٛا ،پاّٟ٘ا
 ٚتاوؼٟايي و ٝأىاٖ تاص ٕ٘ٛدٖ دسب آٟ٘ا دس حاِت تشلذاس ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ ،دس تاصسػي تشٌٔٛشافي ٔٛسد اسصياتي لشاس ٔيٌيش٘ذ.
تدٟيضاتي ٔا٘ٙذ ٔذاسات فشٔأٖ ،ذاسات لذست ،ػيؼتٓٞاي حفاظتي ،سِٞٝا  ٚتؼياسي تدٟيضات ديٍش وٞ ٝش يه ٚظيفو ٝخاكوي
سا دس تذا ْٚتِٛيذ  ٚپايذاسي ػّٕىشد ٔدٕٛػ ٝتشػٟذ ٜداس٘ذ .تا تٛخ ٝت ٝايٙى ٝػثٛس خشياٖ اص ٞش تدٟيض يا ٔوذاس اِىتشيىوي ،تطوٛس
راتي تا تغييشات (افضايؾ) دٔا ٕٞشا ٜاػت ،ايٗ افضايؾ دٔا تاػث ٌشْ ؿذٖ تدٟيضات  ٚاتلاالت خٛاٞذ ؿذ .اص طشف ديٍش تذِيُ
ايٙى ٝحزف وأُ پاسأتش ٔمأٚت اص ٔذاسات  ٚإِاٟ٘اي اِىتشيىي غيش ٕٔىوٗ اػوتٔ ،تٙاػوة توا ٚخوٛد ٔمأٚوت دس ٞشيوه اص
تخـٟاي ٔذاسات اِىتشيىئ ،مذاسي افضايؾ دٔا  ٚتٕشوض حشاست سا ؿاٞذ خٛاٞيٓ تٛد .أا دس كٛست افضايؾ ٔمأٚت  ٚيا ٚخوٛد
ٔحذٚديت دس ػثٛس خشياٖ اص ٔذاسات  ٚاتلاالتٔ ،مذاس دسخ ٝحشاست دس ٘ٛاحي ٘ ٚماطي و ٝايٗ ٔحذٚديت تٛخٛد آٔذ ،ٜافوضايؾ
خٛاٞذ يافت .ايٗ افضايؾ دٔا  ٚتٕشوض حشاست٘ ،مط ٝؿشٚع ػية دس تدٟيضات  ٚاتلاالت اِىتشيىوي توٛد ٚ ٜتؼوياسي اص حوٛاد،،
خشاتيٞا  ٚتحٕيُ ٞضيٞٝٙاي ٌضاف ،تذ٘ثاَ ٕٞيٗ ٔٛاسد افضايؾ دٔواي ٘اؿوي اص ٔحوذٚديت دس ػثوٛس خشيواٖ خٛاٞوذ توٛد .دس
پؼتٟاي اكّي وٚ ٝسٚدي ا٘شطي اِىتشيىي تٔ ٝدٕٛػٔ ٝيتاؿٙذ ،تا تٛخ ٝت ٝتاال تٛدٖ ػطح ِٚتاط  ٚخشياٖ ،تاصسػي تدٟيضات ايٗ
ٔدٕٛػ ٝاص إٞيت تيـتشي تشخٛسداس اػت .اص خّٕ ٝتدٟيضات ٔ ٟٓپؼتٟاي اكّي ٔا٘ٙوذ تشا٘ؼوفٛسٔاتٛسٞاي اكوّئ ،موشٜٞوا ٚ
تدٟيضات خطٛط ٚسٚدي ،تٛؿيٍٟٙا ،تاع تاسٞا ،ػىؼي٘ٛشٞا سا ٔيت٘ ٖٛاْ تشد .دس كٛست ٚخوٛد ٔـوى تي اص لثيوُ ؿوُ توٛدٖ
اتلاالت ،تذ يا ٘الق تٛدٖ اتلاالت  ٚتشخي اص ػيٛب ديٍش ،افضايؾ دٔا  ٚتٕشوض حشاست ،اص اِٚيٗ ٘ـا٘ٞٝاي ٚخٛد ٔـىُ دس ايٗ
تدٟيضات اػت .تا تىاسٌيشي تىٙيه تشٌٔٛشافي ٔيتٛاٖ تا دلت  ٚويفيت تاال  ٚاص فاكّ ٝايٕٗ ،وّيو ٝػيوٛب ٔٙدوش تو ٝافوضايؾ
دٔاي ايٗ تدٟيضات سا تـخيق داد .دس ؿىُٕٝ٘ٛ٘ 1اي اص ٔـىُ حشاستي دس ؿيٗ فواص ٚػوخ خشٚخوي اص يوه تشيىوش 6.6 kv
٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػتٛ٘ .احي ٔتٕايُ ت ٝسً٘ سٚؿٙتش تياٍ٘ش تاالتش تٛدٖ دٔا تذِيُ ٘الق تٛدٖ ػطٛح تٕاع اتلواَ تويٗ ؿويٗ
ٔؼي  ٚتشٔيٙاِٟاي خشٚخي وّيذ اػتٙٔ .حٙي ٌٛؿ ٝتلٛيش حشاستي ٘يض تاالتش تٛدٖ دٔاي ؿيٗ ٚػخ سا ت ٝخٛتي ٘ـاٖ ٔيذٞذ.

شکل  - 2يجًد مشکل در شیه فاز يسط خريجي يک كلیذ 6.6 KV

دس ؿىُ  ٕٝ٘ٛ٘ 2ديٍشي اص ٚخٛد ٔـىُ دس وّيذٞاي لذست ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت .اٍِٛي حشاستي ايدواد ؿوذ ٜتوش سٚي تلوٛيش
تشٌٔٛشاْ (تلٛيش ػٕت چپ) تياٍ٘ش تٕشوض حشاست تش سٚي فيٍٙشٞاي فاص ٚػخ ايٗ يه وّيذ ٔيثاؿوذٔ .ـوى تي ٔا٘ٙوذ ٚخوٛد
سػٛتات وشتٗ تش سٚي ػطٛح تٕاع فيٍٙشٞا  ٚيا ؿُ تٛدٖ اتلاالت ثاتت ٔ ٚتحشن تاػث پذيذاس ؿذٖ چٙويٗ اٍِوٛي حشاستوي
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ؿذ ٜاػت .دس ايٛٔ ٍٝ٘ٛٙاسد خٟت خٌّٛيشي اص تٛػؼ ٝػية  ٚتخشية تيـتش ،ضشٚسي اػت پغ اص تي تشق ؿوذٖ ٔؼويش ،وّيوذ
ٔزوٛس اص ٔحُ اتلاَ خذا ؿذ ٚ ٜػطٛح تٕاع دس ٞش د ٚطشف تاصديذ ،ػشٚيغ  ٚآچاسوـي ٌشد٘ذ .خٟت سٚا٘ىاسي  ٚخٌّٛيشي
اص احتٕاَ خشاؿيذ ٜؿذٖ ػطٛح فيٍٙشٞا دس ٍٙٞاْ خا صدٖ  ٚيا تيش ٖٚآٚسدٖ تشيىش ٕٞ ٚچٙيٗ خٟت ايداد ػطح تٕاع تٟتش ٚ
تيـتش ،تٛكئ ٝيـٛد ػطٛح تٕاع فيٍٙش ٞا دس ٞش د ٚطشف تا ٌشيؼٟاي سػا٘ا آغـتٌ ٝشدد.

شکل  -1يجًد مشکل در فیىگرَای بريکر فاز يسط يک كلیذ مذار قذرت

دس اسصياتي ٚضؼيت تدٟيضات پؼتٟاي فشػيٞ ،ش چٙذ و ٝػطح ِٚتاط آٟ٘ا ٘ؼثتاً پاييٗ اػت أا تذِيُ تٛٙع  ٚتؼذاد صياد
تدٟيضات ايٗ ٔدٕٛػ ،ٝاحتٕاَ تشٚص ػيٛب حشاستي تش اثش اؿىاالت ٔختّف ٘يض تٕٞ ٝيٗ ٔيضاٖ تاالتش خٛاٞذ تٛد .ػيٛتي ٔا٘ٙذ
ؿُ تٛدٖ اتلاالت٘ ،الق تٛدٖ اتلاالت ،ػذْ تؼادَ خشياٖ ػثٛسي اص واتّٟا  ٚتدٟيضات ،ػٛأّي ٞؼتٙذ وٛٔ ٝخة افضايؾ
دٔاي تدٟيضات  ٚإِاٟ٘اي ٔٛخٛد دس ايٗ پؼتٟا خٛاٞذ ؿذ .تش اػاع تدشتيات تذػت آٔذٔ ،ٜـىُ ؿُ تٛدٖ اتلاالت ،اص
پشتؼذادتشيٗ ػيٛب اِىتشيىي اػت و ٝتاػث افضايؾ دٔا دس ٘ماط اتلاَ  ٚإِاٟ٘اي تدٟيضات اِىتشيىي ٔيؿٛد .يىي ديٍش اص
ٔـى تي و ٝتاػث ايداد ػيٛب حشاستي دس تدٟيضات اِىتشيىي ٔيؿٛد ،پاييٗ تٛدٖ ويفيت تؼٕيشات ٕٞ ٚچٙيٗ پاييٗ تٛدٖ
ويفيت ٍٟ٘ذاسي  ٚتٟش ٜتشداسي تدٟيضات اػت .دس كٛستيى ٝفؼاِيتٟاي تؼٕيشاتي تش اػاع اػتا٘ذاسدٞاي ٔشتٛط تٞ ٝش تدٟيض
٘ثاؿذ ،ايٗ احتٕاَ ٚخٛد داسد و ٝپغ اص پاياٖ فؼاِيتٟاي تؼٕيشايي ،ػيٛب خذيذ دس تدٟيضات تؼٕيش ؿذ ٜتٛخٛد آيذ .دس تحث
ٍٟ٘ذاسي  ٚتٟش ٜتشداسي تدٟيضات ٘يض دس كٛستيىٔ ٝؼياسٞاي ٔشتٛط ٝتطٛس كحيح اخشا ٘ـ٘ٛذ  ٚتدٟيضات دس ؿشايطي غيش اص
ٔٛاسد اسائ ٝؿذ ٜتٛػخ ػاص٘ذٛٔ ،ٜسد تٟش ٜتشداسي لشاس ٌيش٘ذ ،ضٕٗ واٞؾ پايذاسي ،تذا ْٚتِٛيذ  ٚػّٕىشد تدٟيضات ،ػيٛب
ٔختّف يىي پغ اص ديٍشي تشٚص خٛاٙٞذ وشد .دس ؿىُ ٕٝ٘ٛ٘ 3اي اص ٔـىُ ؿُ تٛدٖ اتلاَ دس ٚسٚدي فاص ٚػخ يه وٙتاوتٛس
٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت .دس كٛست ؿُ تٛدٖ  ٚيا ٘الق تٛدٖ اتلاَ ،ػ  ٜٚتش افضايؾ دٔا  ٚتٕشوض حشاست دس ٘احئ ٝؼيٛب ،وٝ
تّفات ا٘شطي اِىتشيىي سا تذ٘ثاَ داسدٛٔ ،خة دفشٔ ٚ ٝخـه ؿذٖ ػايك سٚوؾ واتّٟا  ٚدس ٔٛاسد حاد رٚب ؿذٖ آٟ٘ا  ٚرٚب
ؿذٖ تذ٘ ٝوٙتاوتٛسٞا دس اطشاف ٘ٛاحي داؽ خٛاٞذ ؿذٕٞ .ا٘طٛس و ٝلث ً ٘يض اؿاس ٜؿذ ،ؿُ تٛدٖ اتلاالت خض ٚپش تؼذادتشيٗ
ػيٛب اِىتشيىي اػت و ٝػ  ٜٚتش تّفات اِىتشيىئ ،يتٛا٘ذ تاػث ايداد اخت َ دس ػّٕىشد تدٟيضات  ٚتشٚص خطاٞاي پيؾ تيٙي
٘ـذ ٜدس تدٟيضات ٌشددٕٟٔ .تشيٗ ػأّي ؤ ٝيتٛا٘ذ ٔٛخة واٞؾ ٔٛاسد ػيٛب حشاستي دس اتلاالت اِىتشيىي ٌشدد ،افضايؾ
دلت دس ٍٙٞاْ ٔ٘ٛتاط ٘ ٚلة تدٟيضات  ٚاتلاالت اػت .دس كٛستيى ٝدس ايٛٔ ٍٝ٘ٛٙاسد دلت ٘ ٚظاست وافي تؼُٕ آيذٔ ،ـى تي
اص ايٗ لثيُ ت ٝحذالُ خٛاٞذ سػيذ٘ .ىت ٝديٍشي و٘ ٝثايذ اص ٘ظش فشأٛؽ وشد ايٗ اػت و ٝتذِيُ تغييشات دٔا  ٚايداد ا٘ثؼاط
 ٚا٘مثاظ دس تدٟيضات  ٚاتلاالتٕٞ ٚ ،چٙيٗ احتٕاَ ِشصؽ تش اثش فشٔاٟ٘اي اػتاست  ٚاػتپ تدٟيضات ،احتٕاَ ؿُ ؿذٖ تشخي
اص اتلاالت دس دساص ٔذت ٚخٛد داسدِ .زا تٛكئ ٝيؿٛد دس ٍٙٞاْ تؼٕيشات دٚسٜاي و ٝپؼتٟا تطٛس وأُ تي تشق ٔيؿ٘ٛذ ،وّيٝ
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اتلاالتي و ٝاحتٕاَ ؿُ ؿذٖ آٟ٘ا تش اثش ػٛأُ ٔزوٛس ٚخٛد داسد ،تاصديذ  ٚآچاسوـي ؿذ ٚ ٜاص ٔحىٓ تٛدٖ آٟ٘ا اطٕيٙاٖ
حاكُ ٌشدد.

شکل  - 9مشکل  Loose Connectionدر اتصال فاز يسط بٍ كىتاكتًر

دس ؿىُ ٕٝ٘ٛ٘ 4اي اص ٘الق تٛدٖ اتلاَ دس پاي ٝتااليي يه فيٛص ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜو ٝدٔاي ٔحُ اتلاَ تيؾ اص  183 °Cاػت.
ٔـىُ ٔزوٛس ٘يض خض ٚػيٛب پش تىشاس دس تدٟيضات اِىتشيىي ٔحؼٛب ٔيؿٛد .اص ٕٟٔتشيٗ ػٛأُ ايداد چٙيٗ ػيٛتئ ،يتٛاٖ
ت ٝؿُ ؿذٖ ٔحُ اتلاَ پاي ٝفيٛصٚ ،خٛد سػٛتات وشتٗ تش اثش خشلٞٝاي سيض  ٚدسٟ٘ايت وافي ٘ثٛدٖ ػطٛح تٕاع تيٗ تيغٝ
فيٛص  ٚپاي ٝاؿاسٕٛ٘ ٜد.

شکل  - 4مشکل واقص بًدن سطح تماس اتصال در پايٍ فیًز فاز يسط

 .1 - 1بازرسي ترمًگرافي از پاولُا ي تابلًَای الکتريکي
دس اسصياتي ٚضؼيت حشاستي تاتّٞٛاي اِىتشيىي ٔحّي ،اِٚيٗ ٘ىتٝاي و ٝتايذ ت ٝآٖ تٛخ ٝؿٛدٔ ،ؼياسٞاي ا٘تخاب  ٚاِٛٚيت تٙذي
تاتّٞٛا تشاي ا٘داْ تاصسػي تشٌٔٛشافي اػت .تا تٛخ ٝت ٝايٙى ٝتؼذاد صيادي تاتّٞٛاي وٛچه  ٚتضسي دس ٘ماط ٔختّف واسخا٘ٝ
ٚخٛد داس٘ذ ٚ ٚظيفٞ ٝش يه اص آٟ٘ا ٔتفاٚت ٔيثاؿذٔ ،شتث ٝإٞيت آٟ٘ا دس تحث تاصسػي  ٚتؼٕيشات ٘يض ٔتفاٚت خٛاٞذ تٛد.
تؼٛٙاٖ ٔثاَ ،تاتّٛي ٔحّي يه خشثميُ يا وشيٗ ػمفي و ٝتؼذاد  ٚتاص ٜصٔا٘ي اػتاست  ٚاػتپ آٖ دس ػاَ وٓ اػت ،وٕتش دچاس
ٔـىُ  ٚخشاتي ٔيـٛد .دس ٔماتُ آٖ تاتّٛي ٔحّي ٔشتٛط ت ٝتغزي ٝسٚؿٙايي داخُ ػاِٟٙا و ٝتطٛس دائٓ دس ٔذاس اػت  ٚيا تاتّٛ
ٔحّي تغزي ٝوٕپشػٛسٞا ،ػ  ٜٚتش إٞيت تذا ْٚػّٕىشد آٖٔ ،يضاٖ اػت ٟن تدٟيضات  ٚإِاٟ٘اي اِىتشيىي آٖ تاالتش تٛد ٚ ٜتٝ
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ٕٞيٗ ٔيضاٖ ،احتٕاَ تشٚص خشاتي دس آٖ تاالتش خٛاٞذ تٛد .ايٗ ٔٛضٛع دس ٔٛسد ػايش تدٟيضات  ٚتخـٟاي تحت تاصسػي ٘يض
كادق تٛد ٚ ٜتايؼتي تش٘أ ٝتاصسػي ،تش اػاع ٔشتث ٝإٞيت تدٟيضات تذٚيٗ ٌشدد.

شکل  - 5اتصاالت يريدی تراوسُا

دس ؿىُ  5تخـي اص تاتّٛي ٔذاس تغزي ٝيه تا٘ه خاصٖ ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػتٕٞ .ا٘طٛس و ٝدس تلٛيش حشاستي (ػٕت چپ) ٚ
ٔٙحٙي تٛصيغ حشاست آٖ ٔـخق اػت ،تش سٚي ٔحُ اتلاَ فاص ٚػخ تااليي تشا٘غ ،تذِيُ ؿُ تٛدٖ واتّـٛي اتلاَ ،افضايؾ
دٔا  ٚتٕشوض حشاست ٔـاٞذٔ ٜيؿٛد .إٞيت تذا ْٚػّٕىشد ،اسصؽ تدٟيضات داخُ تاتّ ،ٛپيأذٞاي ٘اؿي اص تٛلف ػّٕىشدٚ ،
ػايش ػٛأّي و ٝإٞيت تاتّٞٛا سا تشاي ا٘داْ تاصسػي تشٌٔٛشافي ٔـخق ٔيىٙذ اص خّٕٔ ٝؼياسٞاي ا٘تخاب  ٚاِٛٚيت تٙذي
تاصسػي ايٗ تاتّٞٛا  ٚتدٟيضات داخُ آٟ٘ا اػت.

 .9 - 1بازرسي ترمًگرافي از تراوسفًرماتًرَا
تشا٘ؼفٛسٔاتٛسٞا خض ٚاكّي تشيٗ ٌ ٚشاٖ ليٕت تشيٗ تدٟيضات ٞش ٚاحذ كٙؼتي ٔيثاؿٙذ .تٕٞ ٝيٗ دِيُ سٚؿٟاي ٔختّفي تشاي
حفاظت ٍٟ٘ ٚذاسي آٟ٘ا اسائ ٝؿذ ٜاػت .سٚؿٟايي ٔا٘ٙذ آ٘اِيض سٚغٗ تشا٘غ ،آصٟٔ٘ٛاي اِىتشيىي ،تؼتٟاي ٔشتٛط ت ٝػايك  ٚػايش
سٚؿٟايي وٞ ٝش يه تخؾ خاكي اص اخضاء تشا٘غ سا ٔٛسد پايؾ  ٚتشسػي لشاس ٔيذٙٞذ .ػثٛس خشياٖ اص تشا٘ؼٟا ٔٛخة ٌشْ ؿذٖ
ػيٓ پيچٟاٌ ،شْ ؿذٖ سٚغٗ  ٚدس ٘تيد ٝآٖ ،تثادَ حشاستي سٚغٗ تا اص طشيك ػطٛح سادياتٛسٞا تا ٔحيخ خٛاٞذ ؿذ .دس تشخي اص
تشا٘ؼٟا فشآيٙذ ػيشوٛالػي ٚ ٖٛخٙه واسي تطٛس ٌشدؽ طثيؼي ٔ ٚتٙاػة تا ٔيضاٖ دسخ ٝحشاست سٚغٗ ٔيثاؿذ .دس تشخي اص
تشا٘ؼٟاي تا لذست  ٚػايض تضسٌتش و ٝاص ػيؼتٓ ػيشوٛالػي ٚ ٖٛتٟٛي ٝاخثاسي تشخٛسداس٘ذ ،ايٗ فشآيٙذ ت ٝوٕه پٕپٟاي سٚغٗ ٚ
فٟٙاي خٙه واسي ا٘داْ ٔي ؿٛد .تا اػتفاد ٜاص تىٙيه تشٌٔٛشافي ٔيتٛاٖ ٚضؼيت تٛصيغ حشاست ٔ ٚماديش دٔاي ػطٛح تذ٘ٝ
پٕپٟا ،فٟٙا  ٚسادياتٛسٞاي سٚغٗ تشا٘ؼٟا سا اص صٚاياي ٔختّف ٔٛسد اسصياتي لشاس دادٕٞ .چٙيٗ تشسػي ٚضؼيت حشاستي اتلاالت
ٚسٚدي  ٚخشٚخي تشا٘غ دس حاِت تشلذاس و ٝاص تذِيُ ٔحذٚديتٟاي ايٕٙي أىاٖ ٘ضديه ؿذٖ ت ٝآٟ٘ا ٚخٛد ٘ذاسد ،تٟٙا تا
تىاسٌيشي دٚستيٗ تشٌٔٛشافي أىاٖ پزيش اػت .دس تلاٚيش ؿىّٟاي ٕٞٝ٘ٛ٘ 7 ٚ 6ايي اص ٔـى ت ٔشتٛط ت ٝچشخؾ سٚغٗ دس
سادياتٛسٞاي تشا٘ؼٟا٘ ،ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػتٚ .خٛد چٙيٗ ٔـى تي تاػث واٞؾ ٔيضاٖ سا٘ذٔاٖ خٙه واسي تشا٘غ ؿذٚ ٜ
احتٕاَ افضايؾ دٔا دس ػيٓ پيچٟا ٚخٛد خٛاٞذ داؿت.
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شکل  - 6الگًی حرارتي وامتقارن سیركًالسیًن ريغه در رادياتًرَای يک تراوسفًرماتًر

شکل  - 7عذم چرخش ريغه در رادياتًر يسط يک تراوس 20/6.6 kv

دس ؿىُ ٕٝ٘ٛ٘ 8اي ٚخٛد ٔـىُ دس اتلاَ فاص ٚػخ يه تشا٘ؼفٛسٔاتٛس اكّي ٘ 230/20 kvـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت .اٍِٛي حشاستي
تياٍ٘ش ؿُ تٛدٖ اتلاَ ايٗ فاص  ٚتٕشوض حشاست تش سٚي آٖ ٔيتاؿذٔ .يضاٖ اخت ف دٔا  ٚاٍِٛي تٛصيغ حشاست ،ت ٝوٕه
٘شْ افضاس تشٌٔٛشافي تش سٚي تلٛيش حشاستي ٔـخق ؿذ ٜاػت.

شکل  - 8افسايش دما ي تمركس حرارت بر ريی بًشیىگ فاز يسط خريجي تراوسفًرماتًر اصلي برق يريدی بٍ كارخاوٍ

 .4 - 1مًارد استثىاء
ٌاٞي اٚلات ٘ـا٘ٞٝاي تشٚص ػية ،تلٛست افضايؾ دٔا يا  Hot spotظاٞش ٕ٘يؿ٘ٛذ .دس تشخي اص تدٟيضات پؼتٟاي فشػي ٔا٘ٙذ
ٔذاسات تٛصيغ فـاس ضؼيف  ٚيا تغزي ٝتا٘ىٟاي خاصٖ ،دس كٛست ػذْ تٛصيغ ٔتؼادَ ِٚتاط  ٚيا ايداد لطؼي دس تخـي اص ٔذاس
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(تخلٛف دس ٔذاسات ػ ٝفاص) ،اٍِٛي حشاستي تلٛست  Cold spotيا ٘ماط ػشد ظاٞش ٔيـٛد .دس ؿىُ ٕٝ٘ٛ٘ 9اي اص ٚخٛد
لطؼي دس فاص ػٕت ساػت وٙتاوتٛس ػٕت ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػتٔ .ؼيش ٔزوٛس ٔشتٛط ت ٝتغزي ٝيه تا٘ه خاصٖ اػت و ٝتذِيُ
تي تشق ؿذٖ فاص ػٕت ساػت ،تخـي اص خاصٟ٘ا اص ٔذاس خاسج ؿذٜا٘ذ.

شکل  - 9فاز سمت راست در َر دي مذار ،فاقذ جريان عبًری ميباشذ.

 .9وتیجٍ گیری:
پايؾ ٚضؼيت  ٚػية ياتي تدٟيضات اِىتشيىي ،اص ٌؼتشد ٜتشيٗ واستشدٞاي تىٙيه تاصسػي تشٌٔٛشافي دس كٙؼت اػت .ػيٛتي
و ٝت ٝوٕه ايٗ سٚؽ دس ٕٞاٖ ٔشاحُ اِٚي ٝلاتُ تـخيق ٞؼتٙذ ،دس كٛست ػذْ تـخيق  ٚتؼٕيش تٛٔ ٝلغ ،تاػث تشٚص
خؼاسات  ٚكذٔات صيادي خٛاٙٞذ ؿذ .رٚب ؿذٖ اتلاالت ،آتؾ ػٛصي  ٚا٘فداس تاتّٞٛا اص خّٕ ٝكذٔاتي اػت و ٝدس پي
ٔـى ت حشاستي دس اتلاالت  ٚتدٟيضات اِىتشيىي تٛخٛد خٛاٞذ آٔذ .تذٚيٗ يه تش٘أ ٝاكِٛي  ٚكحيح ،تؼييٗ اِٛٚيت تٙذي
دسػت  ٚا٘داْ يه تاصسػي دليك ٙٔ ٚظٓ ،ػ  ٜٚتش افضايؾ لاتّيت اطٕيٙاٖ  ٚپايذاسي تدٟيضات اِىتشيىي ،اص تشٚص كذٔات ٚ
خؼاسات ٔزوٛس خٌّٛيشي ٕ٘ٛد ٚ ٜافضايؾ دلت  ٚويفيت فؼاِيتٟاي تؼٕيشات سا دس پي خٛاٞذ داؿت٘ .ىت ٝديٍشي و ٝدس پاياٖ
تايذ ت ٝآٖ اؿاس ٜؿٛد ،تحث آٔٛصؽ اػتٟٔ .است دس تىاسٌيشي لاتّيتٟاي دٚستيٗ تشٌٔٛشافي ٔتٙاػة تا تدٟيضات ٔٛسد تاصسػي،
داؿتٗ ديذ  ٚاط ػات وافي ٘ؼثت ت ٝػّٕىشد تدٟيضات اِىتشيىي  ٚتدشت ٚ ٝتٛا٘ايي تحّيُ تلاٚيش حشاستي ،دس اسائٌ ٝضاسؿٟاي
دليك  ٚلاتُ اػتٙاد ٘مؾ ٔ ٚ ٟٓتؼييٗ وٙٙذٜاي دس تٟي ٝٙػاصي واستشدٞاي تىٙيه تاصسػي تشٌٔٛشافي ايفا خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

 .4ﻣﺮاﺟﻊ

 .2ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر.
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از بازرسي ترمًگرافي -ايلیه كىفراوس سیمان اورشی ي محیط زيست -زمستان  – 2992داوشگاٌ تُران.
3. Electrical inspections Using Thermal Imaging - By Jim White, Shermco Industries - Fluke
Corporation.
4. Implementing an Infrared Thermography Maintenance Program - John Snell - 2005 Fluke
Corporation.
 5. Condition Monitoring Using Infrared Imaging - Racheal Lim - SESB Technical Conference2009.
6. Infrared Inspection of Electric Utility Equipment - James Brady, Level III Certified Infrared
Thermographer - Brady Infrared Inspections, Inc.
7. Principles of Non-Contact Temperature Measurement - Klaus Dieter Gruner - Raytek
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