
 
  

 

  

 :آموزشی دوره

 «های قدرتراه اندازی و عیب یابی ترانسفورماتورنصب، آزمونهای کارخانه ای، آشنایی با »

 

 1397تیرماه  27و  26زمان اجراء:  روز(2ساعت ) 24 مدت دوره:

شرکت ایران ترانسفو و موسسه تحقیقات گواهینامه:  ایران ترانسفو )زنجان( کارخانهمحل برگزاری دوره: 

 هزینه دوره آموزشی:  ترانسفورماتور ایران
 تومان بدون اقامت 000/750 

 تومان درصورت اقامت در هتل سه ستاره )اتاق دو تخته دو نفره( 000/950

 دوتخته تکنفره(تومان درصورت اقامت در هتل سه ستاره )اتاق  000/250/1
 تومان درصورت اقامت در هتل چهارستاره )چهار ستاره( 000/650/1

  مدرسین دوره:

  )شرکت ایران ترانسفو( محسن انصاریمهندس 

 مهندس جعفر شریفی )شرکت الوند توان انرژی(

 

 سرفصل مطالب و برنامه زمانبندی

 25/4/97دوشنبه 

 زمان موضوع

 14-20 پذیرش در هتل

 20-21 شامصرف 

 

 : صبح26/4/97شنبه سه 

 (مهندس محسن انصاری)مدرس:  

 زمان موضوع

  های قدرتآزمونهای ترانسفورماتورمعرفی نشست اول: 

 معرفی آزمایشگاه فشار قوی و تجهیزات اندازه گیری  -

 و حدود پذیرش   (ویژه، تایپ و  روتین) کارخانه ایآزمونهای  معرفی -

 اندازیآزمونهای نصب و راه معرفی  -

 عیب یابی ترانسفورماتور  و آزمونهای دوره ایمعرفی  -

10:30-8:30 

 10:30-11 استراحت و پذیرائی

 آزمونهای ترانسفورماتورهای قدرتنشست دوم: 

 تست نسبت تبدیل و کنترل گروه برداری -

 اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ -

 اندازه گیری مقاومت عایقی  -

 و ظرفیت خازنی  tgδاندازه گیری  -

 اندازه گیری جریان بی باری و تقسیم شار -

13-11 

 13-14 ناهار و نماز



 
  

 

  

 : بعدازظهر26/4/97سه شنبه 

 (مهندس محسن انصاری)مدرس:  

 زمان موضوع

 نشست سوم: آزمونهای ترانسفورماتورهای قدرت )ادامه(

 اندازه گیری تلفات بی باری و جریان بی باری -

 بار و امپدانس اتصال کوتاهاندازه گیری تلفات  -

 تست جهش های حرارتی ترانسفورماتور  -

15:30- 14 

 15:30-16 استراحت و پذیرائی

 نشست چهارم: آزمونهای ترانسفورماتورهای قدرت )ادامه(

 معرفی آزمونهای عایقی ترانسفورماتور -

 (AV)تست تحمل اضافه ولتاژ اعمالی -

 (IVW) تست تحمل اضافه ولتاژ القایی  -

 (LIتست ضربه صاعقه )   -

 (SIتست ضربه کلیدزنی )  -

16-30:17  

12-18 بازدید از مناطق دیدنی زنجان و صرف شام  

 

 صبح: 27/4/97چهارشنبه 

 (مهندس محسن انصاری)مدرس: 

 زمان موضوع

 آزمونهای ترانسفورماتورهای قدرت )ادامه(نشست پنجم: 

 FRAتست آنالیز پاسخ فرکانسی  -

 FDSتست طیف سنجی حوزه فرکانسی  -

  PDM تست اندازه گیری تخلیه جزئی  -

10-8:30 

 10-10:30 استراحت و پذیرائی

 10:30-13 ترانسفورماتور در کارخانه ایران ترانسفو و تست بازدید از فرآیند تولید

 13-14 ناهار و نماز

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

  

 بعد از ظهر: 27/4/97چهارشنبه 

 (شریفیمهندس جعفر )مدرس: 

 زمان موضوع

 : آشنایی با آزمونهای کنترل کیفی روغن ترانسفورماتورنشست ششم

 (2012ویرایش سال  IEC60296آزمونهای کنترل کیفی روغن نو )مطابق استاندارد  -

 (2013ل ویرایش ساIEC60422 آزمونهای کنترل کیفی روغن پیش از راه اندازی ترانسفورماتور )مطابق استاندارد  -

 (2013ال ویرایش س IEC60422  آزمونهای کنترل کیفی روغن درحال بهره برداری ترانسفورماتور )مطابق استاندارد -

 تصفیه فیزیکی، تصفیه شیمیائی و تعویض روغن ترانسفورماتور -

15:30-14 

 15:30-16 استراحت و پذیرائی

 ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهایارزیابی وضعیت، عیب یابی و تخمین عمر باقیمانده نشست هفتم: 

 گازکروماتوگرافی و فورفورال

و    IEC60599: 2015روشهای ارزیابی وضعیت و عیب یابی ترانسفورماتور با استفاده از آزمون گازکروماتوگرافی ) -

IEEE C57.104: 2008) 

فورفورال -دو ون گازکروماتوگرافی( وتخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور با توجه به مقادیر دی اکسید کربن )آزم -

 IEC62874: 2015)آزمون فورفورال( برمبنای استاندارد 

17:30-16 

 

 دوره ینسوابق علمی و کاری مدرس

 

 محسن انصاریمهندس  :اولمدرس 

 

 تحصیالت: 

 قدرت از دانشگاه تبریز -لیسانس برق -

 سوابق کاری: 

 نجانز -آزمایشگاه فشار قوی کارخانه ایران ترانسفو  مدیر -

 نجان ز -کارشناس تست آزمایشگاه فشار قوی کارخانه ایران ترانسفو  -

 :  تخصص

 و تجهیزات جانبی های قدرتتست ترانسفورماتور -

 ترانسفورماتور در سایتو عیب یابی تست و راه اندازی  -

  رانسفورماتورهاآزمونهای ت ترجمه و تدوین کتب و دستورالعملهای -

 



 
  

 

  

 

 
 

 مهندس جعفر شریفیمدرس دوم: 

 

 

 

 تحصیالت: 

 1394فوق لیسانس مدیریت اجرائی:  -

 1376راحی فرایندهای شیمیائی: ط -لیسانس مهندسی شیمی -

 سوابق کاری: 

 تا کنون 1394مدیر آزمایشگاه روغن شرکت الوند توان انرژی:  -

 1394تا  1384ترانسفورماتور ایران )شرکت ایران ترانسفو(: مدیر آزمایشگاه روغن موسسه تحقیقات  -

  1384الی  1379رئیس آزمایشگاه مواد و بازرسی فنی مواد شرکت ایران ترانسفو:  -

 

 گردآوری و تالیفات:

 ارزیابی تکنولوژیهای مورد استفاده در ساخت روغن ترانسفورماتورتدوین گزارش  -

 رکت ایران ترانسفوتدوین استاندارد روغن ترانسفورماتور ش -

 ترجمه استانداردهای ایمنی در آزمایشگاه -

 سفوگردآوری و تالیف استانداردهای رنگ مایع مورد استفاده ترانسفورماتورهای قدرت شرکت ایران تران -

 بهینه سازی پوشش بدنه ترانسفورماتورهای قدرت شرکت ایران ترانسفوتدوین گزارش  -

  PCBsزی روغنهای آسکارل و آلوده به ارزیابی و انتخاب تکنولوژی معدوم سا -

 رانسفو ریتتدوین دستورالعمل ضدزنگ و رنگهای صنعتی مورد استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع شرکت ایران  -

 تدوین گزارش انواع روغنهای صنعتی بویژه روغنهای ترانسفورماتور -

 

 


