
CJC V30 ile Filtrasyon
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Trafo Yağı Filtreleri 
 

CJCTM V30 Vakum Filtresi  
 

Trafonun kullanım ömrünü tayin eden 
izolasyon malzemelerinin yaşlanması, bu 
da direkt olarak trafo yağındaki oksijen ve 
su varlığına bağlıdır. Yaşlanma 
oksitlenmedir ve oksitlenme için de 
oksijen gereklidir. Oksijen ise genleşme 
tankından trafo yağına kolaylıkla 
karışabilmektedir. Trafo içerisindeki su ise 
yağ  ile izolasyon maddesi olan selüloz 
yaşlanması işleminin ürünüdür.  
 
Su trafoda %99 dan daha fazla oranda 
çözülmüş halde izolasyon maddesi 
içerisinde bulunur ki bu en zararlı halidir. 
Belirli zincirleme reaksiyonlar ile gelişen 

yağdaki oksitlenme yağda asit formlarının oluşmasına neden olur. Yağ tamamen izolasyon maddesi ile 
iç içe bulunduğundan bu asit formasyonlarının izolasyon ömrünü kısaltması kaçınılmaz sonuçtur. 
 
CJCTM V30 Vakum Filtre sistemi yağı kurutma ve gazı 
uzaklaştırmak için vakum özelliği ile donatılmıştır. Filtrasyon devam 
ettiği sürece yağ içerisindeki su, düşük basınçta gaz formuna 
dönerek diğer gazlar ile birlikte trafodan uzaklaştırılır. Filtrasyon 
sonrası trafoya tekrar gönderilen yağda su oranı 0 ppm e yakındır. 
Ancak selüloz izolasyonda mevcut olan su denge prensibi ile sürekli 
olarak trafo içerisine henüz gönderilen yağa karışacaktır. Böylece, 
filtrasyon işlemi devam ettiği sürece izolasyon ile temas eden yağ 
yüzeyine bağlı olarak izolasyon içerisindeki su da trafodan 
uzaklaştırılır. Bu işlemin hızı tek bir parametreye bağlıdır ki o da 
sıcaklıktır. Bu nedenledir ki bütün de-hidrasyon veya de-gasing 
işlemleri trafo çalışır halde iken yapılmalıdır. Yağdaki gaz 
uzaklaştırma işlemi ne kadar uzun yapılırsa, selüloz izolasyondaki su 
da o kadar azaltılmış olur. Bu nedenle uzun süreli gaz filtrayonu 
CJCTMV30’ un temel prensibidir. 
 
Sonuç olarak asit formasyonundaki azalma seluloz ve yağın 
yaşlanmasını yavaşlatacak ve bu proses neticesinde oluşan su 
oluşumunda da aynı zamanda azalma görülecektir. Bütün bunlar trafonun kullanım ömrünün –kullanım 
sürekliliğine bağlı olarak- 2 ila 10 kat arasında artmasına neden olacağı gibi, trafonun yüksek güçlerde 
risksiz olarak kullanılmasını sağlayacaktır. 

 
Yandaki şekilde CJC V30 
Vakum filtre ile filtre edilmiş 
olan bir trafodan alınmış 
numunelere ait su kirliliği 
sonuçları görülmekte. Yağdaki 
su miktarındaki azalmaya 
paralel olarak izolasyondaki 
su da azalma göstermiştir ki, 
bunun sıradan günlük bir 
filtrasyon hizmeti ile 
sağlanmayacağı açıktır. 


