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نکات مهم در بحث تصفیه شیمیایی

1(حدود قابل قبول پارامترهاي روغن در هر تجهیز وابسته به خود آن است  .
ل در حا روغن هايمالك تعیین وضعیت  نمی تواندهرگز نتایج تنها یک آزمون 

نعت اگر چه ممکن است نتایج تعدادي آزمون مطابق روش فعلی ص. استفاده باشد
.به عنوان مالك ارزیابی قرار گیرد

2( فسیر ت آزمون هادر هر مورد باید به صورت مستقل و با توصیه سازنده نتایج
.و براي تصفیه شیمیایی تصمیم گرفته شود

3(ر که مناسب براي ادامه کار در سطح ولتاژ خودشان نیستند، د روغن هایی
ابه در براي تجهیزات مش می توانند پائین ترصورت داشتن حدود الزم سطح ولتاژ 

.استفاده شوند پایین ترسطح ولتاژ 
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یدر مورد زمان انجام تصفیه شیمیای تصمیم گیري

4( ا و در مورد زمان انجام تصفیه شیمیایی، استاندارده تصمیم گیريبراي

در چهار استاندارد و دستورالعمل در مورد . متفاوتی وجود دارد دستورالعمل هاي

:تصفیه شیمیایی صحبت شده است

  IEEE C57.637

IEEE C57.106

IEC 60422 

   سیگره 413بروشور

در مورد هر یک از این موارد در ادامه توضیحاتی داده خواهد شد.

محمد حامد صمیمی
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یدر مورد زمان انجام تصفیه شیمیای تصمیم گیري

 در استانداردIEEE C57.637 روغن به سه دسته تقسیم شده است  :

 ه و احتیاج ب می باشندهستند که مناسب ادامه کار عادي  روغن هاییدسته اول

ندارندهیچ نوعی از تصفیه 

 ی، هستند که با انجام تصفیه فیزیک روغن هایی 1گروه  روغن هايدسته دوم با نام

.به شرایط مناسب بازگردند می توانند

 قابل  هستند که با انجام تصفیه شیمیایی روغن هایینیز  2دسته سوم با نام گروه

.  به شرایط مناسب بازگردند می تواننداحیا هستند و 
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روغن به سه گروه تقسیم بندي

 0.2کمتر از  اسیدیتهمادامی که روغن داراي mgKOH/g  و کشش بین باشد
، روغن با انجام تصفیه فیزیکی به شرایط باشد mN/m 24سطحی باالتر از 

باشددر صورتی که نیاز به تصفیه فیزیکی ( برمی گرددمناسب 

 انجام تصفیه باشد  24و کشش بین سطحی کمتر از  0.2بیشتر از  اسیدیتهاگر
داردفیزیکی تاثیر کافی ندارد و روغن نیاز به تصفیه شیمیایی 

محمد حامد صمیمی
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روغن به سه گروه تقسیم بندي

 0.5روغن کمتر از  اسیدیتهمادامی که mgKOH/g   کشش بین سطحی آن و
است، انجام تصفیه شیمیایی مفید باشد mN/m 16از باالتر 

فیه اما در صورتی که پارامترهاي روغن در بازه فوق قرار نداشته باشد، انجام تص
.ندارد و بایستی به تعویض روغن فکر کرد فایده ايشیمیایی 

 0.2که روغن با عدد اسیدي بیشتر از  می کندبیان  تلویحا 1حدود جدول 

mgKOH/g  24یا کشش بین سطحی کمتر از و mN/m   تصفیه کاندید
.شیمیایی است
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سیگرهو  IEC 60422استاندارد  توصیه هاي

 وجود  متفاوت اختالف دستورالعمل هايدر مورد زمان انجام تصفیه شیمیایی بین

شده است، زمانی که روغن داراي لجن است، یا مقدار قید  IEC 60422در . دارد

 0.15بیشتر از  اسیدیتهاست یا  90⁰Cدر % 20دلتاي آن بیشتر از  تانژانت

mgKOH/g روغن کاندید تصفیه شیمیایی استباشد ، .

عبارتند  ی کندمبراي در نظر گرفتن تصفیه شیمیایی پیشنهاد  سیگرهکه  مقادیري

 32از کشش بین سطحی کمتر  ،mgKOH/g 0.1باالتر از  اسیدیتهعدد : از

mN/m، نسبت (و هنگامی که ضریب اکسیداسیون % 5دلتاي بیشتر از  تانژانت

.شود 300کمتر از ) اسیدیتهکشش بین سطحی بر عدد 

محمد حامد صمیمی
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IEEE C57.106استاندارد  توصیه هاي

 در استانداردIEEE C57.106   0.1از بیشتر  اسیدیتهحد mgKOH/g  و

را به % 5دلتاي روغن بیشتر از  تانژانتو  mN/m 32کشش بین سطحی کمتر از 

رار مشخص کرده است که روغن کاندیداي تصفیه شیمیایی ق مقادیريعنوان 

.  می گیرد

 و  کیلوولت 230 ولتاژيدر باال براي سطوح  ذکرشدهبه ذکر است که مقادیر الزم

حدود متفاوت است پایین تر ولتاژيو در سطوح است  کیلوولت 400
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ترانسفورماتور نظام نامه توصیه هاي

 ،0.2بین  اسیدیتهبا توجه به شرایط ایران mgKOH/g  0.5تا mgKOH/g  یا

عنوان شرایطی در نظر گرفته به  mN/m 24تا  mN/m 16از کشش بین سطحی 

.شده است که روغن کاندیداي تصفیه شیمیایی خواهد بود

یایی که بایستی به آن توجه داشت این است که انجام تصفیه شیم نکته اي

.دارد که بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرد ملزوماتی
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نکات انجام تصفیه شیمیایی

 ورده شده آدر ادامه را که  مشخصاتیبعد از تصفیه شیمیایی روغن بایستی حداقل

به . یستاست برآورده کند، در غیر این صورت انجام تصفیه شیمیایی مورد قبول ن

ه روغن عبارت دیگر، بایستی اطمینان حاصل کرد که روش تصفیه شیمیایی ب

.مطلوب منجر خواهد شد

 یداسیون پایداري کمتري در مقابل اکس تصفیه شدهنکته دیگر آن است که روغن

کنترل  رکوتاه تخواهد داشت و لذا بایستی بعد از تصفیه، روغن را در فواصل زمانی 

.  کرد
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نکات انجام تصفیه شیمیایی

 ،ه شده که از روغن حین تصفیه گرفت موارديهمچنین، بایستی بعد از تصفیه

به آن مجددا اضافه شود و در طول زمان  منفعل کننده هاو  بازدارنده هااست مثل 

.کنترل شود آن هانیز مقدار 

 ی باشد که نسبت به روغن کوتاه ترو در فواصل زمانی  دقیق ترکنترل بایستی این

ه نگهداري بنابراین، روغن بعد از تصفیه شیمیایی احتیاج ب. تصفیه نشده است

.بیشتري دارد
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نکات انجام تصفیه شیمیایی

 مجموعه موارد فوق ممکن است به این نتیجه منجر شود که تعویض روغن
 گه داشتننبا پایین  می تواندر این صورت . از تصفیه شیمیایی است اقتصادي تر

 0.5آن به عدد  اسیدیتهمیزان رطوبت و اکسیژن، روغن را تا مدت زمانی که 

mgKOH/g و سپس آن را تعویض کرد بهره برداري می رسد.

 مرطوب  ورترانسفورماتپایین نگه داشتن سطح رطوبت، در صورتی که کاغذ براي
ه فیزیکی را خشک کرد و در غیر این صورت، انجام تصفی ترانسفورماتورباشد، باید 

.ردسطح رطوبت و اکسیژن را در روغن پایین نگه دا می توانددر فواصل منظم 

ی بین هنگامی که روغن کاندید تصفیه شیمیایی است بایستی ارزیابی جامع
زینه در صورتی که تصفیه شیمیایی گ. تعویض روغن و انجام تصفیه انجام داد

ده تا ش بهره بردارياکسیژن و رطوبت روغن  نگه داشتنبهتري نباشد، با پایین 
زمانی که هنگام تعویض آن فرا برسد
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تصفیه شیمیایی فلوچارت
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ملزومات انجام تصفیه شیمیایی

5( اشد که داشته ب مشخصاتیروغن پس از تصفیه شیمیایی بایستی حداقل

.آورده شده استزیر جدول در  IEEE C57.637استاندارد  توصیه شدهحدود 
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ملزومات انجام تصفیه شیمیایی

5( اشد که داشته ب مشخصاتیروغن پس از تصفیه شیمیایی بایستی حداقل

.آورده شده استزیر جدول در  IEEE C57.637استاندارد  توصیه شدهحدود 
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ملزومات انجام تصفیه شیمیایی

 و  به جز محتواي رطوبت تصفیه شده، مشخصات روغن سیگرهمطابق توصیه

بت باید در مورد رطو. پایداري در برابر اکسیداسیون باید مطابق بر روغن نو باشد

لیل ولی ممکن است به د می شودتوجه داشت که در فرآیند تصفیه روغن خشک 

 ورترانسفورمات خشک کردننیاز به  سلولزي عایق هايرطوبت باالي موجود در 

.وجود داشته باشد
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ملزومات انجام تصفیه شیمیایی

 اندازه گیري، روش 2نکته دیگري که بایستی توجه داشت آن است که در جدول 

به جاي این روش به طور معمول . ذکر شده است D877ولتاژ شکست استاندارد 

یل روغن به تفص آزمون هايکه در فصل مربوط به  می شوداستفاده  IECاز روش 

. شده است صبحتدر مورد آن 

 مقدار ولتاژ شکست  کارکرده، براي روغن برخی مراجعنتایج مطابق

 اندازه گیري شدهبرابر ولتاژ شکست  1.3حدود  IECدر روش  اندازه گیري شده

 D877در جدول با روش  ارائه شده kV 30لذا مقدار . است D877توسط روش 

.در نظر گرفته شود IECمطابق روش  kV 39معادل ولتاژ شکست  می تواند

محمد حامد صمیمی
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ملزومات انجام تصفیه شیمیایی

 براي روغن  2در جدول  ذکرشدههمچنین بایستی توجه داشت که مشخصات

مربوط به روغنی است که  kV 40یا  30به بیان دیگر، ولتاژ شکست . بشکه است

نجام نشده بر روي آن ا ترانسفورماتورهنوز تصفیه فیزیکی براي تزریق نهایی به 

.است

 مشخصات ترانسفورماتوراز تصفیه فیزیکی و پیش از تزریق نهایی روغن به بعد ،

  سفورماتورترانتزریق نهایی روغن به هنگام باشد که  موارديآن بایستی منطبق بر 

.  استقید شده 
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ملزومات انجام تصفیه شیمیایی

6( که  هاچنجرو یا تپ  کلیدهانباید از روغن  رآکتورهاو  ترانسفورماتورهابراي

وند را که باید تصفیه ش روغن هاییمعموال . شامل کربن خواهند بود استفاده شود

.تا مقدار آن مناسب فرآیند تصفیه شود می کنندو انبار  جمع آوري

 از این  ، روغن تصفیه شدهروغن هااین صورت به دلیل منابع مختلف آلودگی در در

اژ با سطح ولت(کمتر  نیازمندي هايروش تنها مجاز به استفاده در تجهیزات با 

.هستند) کمتر

محمد حامد صمیمی
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ملزومات انجام تصفیه شیمیایی

7( وغن را ر آلودگی هايو  ناخالصی هافرآیند تصفیه شیمیایی ممکن است تمام

ه حذف نکند و برعکس ممکن است بعضی اجزاء سودمند روغن را حذف کند، ک

.نیستنداستاندارد آزمایشگاهی قابل تشخیص  روش هاياین موضوعات با 

 رندنباید در تجهیزات نو مورد استفاده قرار گی تصفیه شده روغن هاياین رو از  .

استفاده نشود، روغن تصفیه passivatorهمچنین در صورتیکه از بازدارنده و 

. شود رترانسفورماتوبه سرعت دوباره تخریب و یا باعث خوردگی در  می تواندشده 

. اضافه کردpassivatorلذا بعد از تصفیه شیمیایی باید به روغن بازدارنده و 
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ملزومات انجام تصفیه شیمیایی

8( بازدارنده هادرصد وزنی از  0.3مناسب است براي روغن تصفیه شده حداکثر 

.جهت بهبود طول عمر آن استفاده شود

9( ته داشدر اسالیدهاي قبل را  ذکرشدهکه شرایط الزم  تصفیه شده ايروغن

 باشد ممکن است هنوز داراي رطوبت و گازهاي محلول باشد که در نتیجه الزم

د مناسب است هنگام پرکردن تجهیز، رطوبت و گاز آن با تصفیه فیزیکی به حدو

.رسانده شود) مطابق مشخصات تجهیز(

محمد حامد صمیمی
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مالحظات اقتصادي انجام تصفیه شیمیایی

 صفیه براي اقدام به ت تصمیم گیريدر  می تواندبعضی از مالحظات اقتصادي که
:شیمیایی در نظر گرفته شود به شرح زیر است

1(هزینه و در دسترس بودن مواد الزم براي انجام تصفیه شیمیایی

2( و ذخیره روغن جمع آوريهزینه

3(هزینه روغن نو در برابر تصفیه شیمیایی

4(هزینه تصفیه شیمیایی و کیفیت نهایی محصول

5( به دلیل کاهش اسید روغن سلولزافزایش عمر

6(محیط زیست و قوانین آن

7(نگهداري تجهیز و استهالك آن

8(آزمون هاحمل و نقل و  هزینه هاي

9(از دست دادن مقداري روغن در طول فرآیند

10(ارزش روغن تصفیه نشده براي کاربرد فعلی یا کاربردهاي دیگر
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ملزومات انجام تصفیه شیمیایی

8( بازدارنده هادرصد وزنی از  0.3مناسب است براي روغن تصفیه شده حداکثر 

.جهت بهبود طول عمر آن استفاده شود

9( ته داشدر اسالیدهاي قبل را  ذکرشدهکه شرایط الزم  تصفیه شده ايروغن

 باشد ممکن است هنوز داراي رطوبت و گازهاي محلول باشد که در نتیجه الزم

د مناسب است هنگام پرکردن تجهیز، رطوبت و گاز آن با تصفیه فیزیکی به حدو

.رسانده شود) مطابق مشخصات تجهیز(

محمد حامد صمیمی
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انجام تصفیه روغن روش هاي
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انجام تصفیه شیمیایی و فیزیکی روش هاي

 ،آوريجمعآلوده را ابتدا  روغن هايبزرگ  شرکت هايبراي تصفیه شیمیایی روغن   

الح تصفیه ثابت، اص سیستم هاياز  بهره گرفتنرا با  آن هاو سپس  می کنند

.می کنند

 ست که هم نیز براي تصفیه شیمیایی ساخته شده ا حملیقابل  دستگاه هايالبته

ه را تصفیه کنند و هم در محلی ک ترانسفورماتوردر سایت، روغن  می توانند

 که هنگام شده اندنیز ساخته  آنالینی دستگاه هاي. می شود جمع آوري روغن ها

.می کنند، روغن را تصفیه شیمیایی ترانسفورماتوراز  بهره برداري

ل براي انتخاب روش به امکانات موجود، شرایط جغرافیایی محل پست و سایر مسائ

.می گردداجرایی بودن روش و اقتصادي بودن آن بر 
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رنگ براستفاده از خاك 

مورد روغن شیمیایی تصفیه براي می تواند جاذب ماده یک عنوان به رنگبر خاك 
  .گیرد قرار استفاده

از زدایی رنگ و قطبی مولکول هاي جذب ،اسیدها کردن خنثی خاك، این ویژگی 
.است روغن

نظر در سانتیگراد درجه 80 تا 60 بین رنگبر خاك از عبور براي روغن دماي 
.می شود گرفته

اب را رنگبر خاك .کند حل خود در را لجن تا باشد میزانی به باید روغن دماي 
.می کنند فعال حرارت

خاك رنگبري نقش شود، فعال درجه 140 تا 70 بین دمایی در رنگبر خاك اگر 
 در .داردن اسیدها سازي خنثی بر تاثیري ولی می شود کمتر آن آب جذب و بیشتر

 و می شود زیاد آن جذب اثر شود، فعال درجه 450 از بیش دماي در صورتیکه
.دارد خاك بري رنگ بر کمتري تاثیر


