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مهندس آرش آقائی فر
مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول
بحرانی که امروز صنعت برق ایران با آن دســت به گریبان است اتفاقی است که از
سالها قبل قابل پیش بینی بود .فاصله زیاد بین هزینه تولید برق و درآمد مجموعه
وزارت نیرو  ،فرسودگی تجهیزات ،نقدینگی کم ،بدهی زیاد به پیمانکاران و ورشکستی
بسیاری از شرکتهای خصوصی توانمند در این صنعت پایه ،همه نشانههایی از بحران
عمیقی بود که مشخص بود پایان خوشی نخواهد داشت .اعمال خاموشی به جهت
افزایش مصرف وکمبود تولید ،پس از بیش از  20سال حفظ وضعیت پایدار شبکه،
مایه سرافکندگی صنعتی است که افتخارش تولید بیش از  90درصد تجهیزات در
داخل کشور است.
راه بــرون رفت از این بحران را تقریبا همه دســت اندرکاران صنعت برق میدانند:
همسان کردن تعرفه برق با هزینه واقعی تولید و همچنین تزریق نقدینگی به این
صنعت نیمه جان .ادامه شرایط فعلی نه تنها نرخ رشد مصرف را کاهش نمی دهد
بلکه خود ،بزرگترین مانع در ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به این صنعت و
نیز تشدید بحران است.
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نگاهی به آمارهای شرکت توانیر در خصوص ظرفیت نیروگاههای در دست احداث
و رشد ساالنه مصرف برق ،بیانگر این واقعیت تلخ است که در تابستان سالهای آتی
شاهد خاموشیهای گستردهتری خواهیم بود که نه تنها نقطه تاریکی بر کارنامه صنعت
برق ایران است ،بلکه از آن مهمتر تنشهای سیاسی و اجتماعی گستردهای را نیز به
جامعه تحمیل خواهد نمود .بحرانی که هم اکنون عراق بدلیل کمبود آب آشامیدنی و
قطع مکرر برق شاهد آنست ممکن است با ابعاد بسیار وسیعتر در ایران نیز تکرار شود.
اعمال خاموشیهای اخیر ،بحران چندین ساله صنعت برق را رسانهای کرده و آنرا از
حاشیه به متن اجتماع آورد .تامین برق مطمئن ،اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل
شده است .امیدواریم مسئولین وزارت نیرو با استفاده از این مطالبه اجتماعی ،یکبار
برای همیشه به بحران چندین ساله صنعت برق پایان دهند؛ و از آنجا که این صنعت
تا کنون بارها توانمندی خود را در عرصههای ملی و بین المللی نشان داده است ،این
مهم را به یک فرصت تاریخی برای رشد و شکوفائی تبدیل کنند.
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مهندس حرمت اله فیروزی
سردبیر

سرمقاله
جمع آوری داده های آماری از علل وقوع حوادث و اساسا داشتن نگاه آمارمحور می
تواند نقش مهمی در تدوین و اجرای استراتژی های تعمیرات و نگهداری تجهیزات
فشارقوی از جمله ترانسفورماتورها ایفا نماید.این مساله با توجه به اینکه درصد قابل
توجهی از ترانسفورماتورهای قدرت شبکه برق کشور،عمر متوسط باالی بیست سال
دارند از اهمیت دوچندان برخوردار اســت .بر پایه همیــن نگاه آماری فوق الذکر،
منطبق بر تحقیق انجام شــده توسط موسسه  ،C igreبیش از  31درصد خطاهای
عمده ترانسفورماتورهای فوق توزیع و انتقال و نیز بیش از  11درصد خطاهای عمده
ترانسفورماتورهای اصلی نیروگاهی به علت نقص در عملکرد تپ چنجرهای تحت
بار بوجود می آیند .این ارقام بسیار قابل توجه می باشند .همچنین با احتمال باالیی
میتوان گفت با توجه به اینکه سرویس و نگهداری ترانسفورماتورهای فوق توزیع و
قدرت در بخش صنایع کشور ،در مقایسه با برق های منطقه ای و نیروگاهها ،غالبا در
سطح ضعیف تری انجام می پذیرد ،آمار استخراجی مرتبط با این موضوع در صنایع،
به مراتب باالتر خواهد بود .اساسا با توجه به مکانیزم دینامیکی حاکم بر تپ چنجرهای
تحت بار به عنوان تنها جزء متحرک در ساختار ترانسفورماتور ،عوامل مختلف عایقی،
الکتریکی ،حرارتی و بویژه مکانیکی منجر به استهالک در عملکرد آنها گردیده و در
صورت عدم توجه می تواند منجر به آسیب دیدگی های جزیی و یا کلی سیم پیچ ها،
بوشینگ و یا آتش سوزی گردد .لذا انتخاب ،نصب ،نگهداری و سرویس های دوره ای

تپ چنجرهای تحت بار می بایست با وسواس و دقت باالیی انجام پذیرد.
انتخاب تپ چنجر مناســب در مرحله سفارش گذاری بگونه ای که عالوه بر ارضای
فنی طراحی ،ســهولت بهره برداری و نگهــداری را نیز مدنظر قرار دهد
مالحظات ِ
(برای مثال انتخاب تپ چنجر نوع خالء بجای نوع روغنی) ،بسیار مهم است .قطعا
ســرویسهای دوره ای منظم تپ چنجرها بر مبنای دستوالعمل سازنده ،استفاده
از سیستمها و روشــهای نوین پایش وضعیت مانند تست گازکروماتوگرافی ،آنالیز
ارتعاشــاتِ ناشی از سوئیچینگ ،اندازه گیری مقاومت دینامیکی و  ...از موارد بسیار
مهمی می باشــند که نتایج حاصل از انجام صحیح آنها ،خــود را در قالب کاهش
چشمگیر حوادث مرتبط با تپ چنجرهای تحت بار به رخ خواهد کشید.
نظر به اهمیت بسیار باالی تپ چنجرهای تحت بار و ضرورت آشنایی هرچه بیشتر
مهندسین و بهره برداران ترانسفورماتور با آنها ،از این شماره فصلنامه ترانسفورماتور،
ترجمه نشریه داخلی شرکت  MRکه  O N L O A Dنام دارد ،بعنوان ضمیمه فصلنامه
به چاپ خواهد رسید تا زمینه آشنایی بیشتر با آخرین دستاوردهای فنی مرتبط با این
تجهیز و نیز آخرین نمونه های محصوالت تولیدی توسط این شرکت که بزرگترین
شرکت تولید کننده تپ چنجرهای تحت بار در دنیا می باشد ،فراهم گردد .همچنین
به جهت آشنایی بیشتر خوانندگان با تپ چنجرها ،در بخش معرفی استاندار ِد این
شماره از مجله ،به استاندارد  IE C 6 0214 - 1که الزامات عملکردی و انواع تست های
تپ چنجرها را بیان می دارد ،پرداخته شده است.
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اخبارکوتاهصنعتترانسفورماتور

رئیس زیمنس آلمان :دیگر نمیتوانیم با ایران قرارداد
جدیدببندیم
به گزارش یورونیوز جو کایزر ،رئیس شرکت زیمنس ،در گفتگو با
تلویزیون سیانان گفته است که تصمیم ترامپ برای بازگرداندن
تحریمها به این معنی اســت که شرکتش باید خود را با وضعیت
جدید تطبیق دهد.
شــرکت زیمنس با ســابقه  150ســاله در صنعت آلمان پس از
غیبت چندســاله در اســفند  1394میالدی به ایران بازگشت و
همکاری مجــدد خود را با گروه مپنا در زمینه تولید توربینهای
گازی و ژنراتورهای نیروگاهی و گروه ایران ترانسفو در زمینه تولید
ترانسفورماتور آغاز کرد.
زیمنس میگوید تجارت با ایران «سهم بسیار کوچکی» از درآمد
کلی این شــرکت را دربــر میگیرد .در مقابل زیمنس ســاالنه
20میلیارد دالر از کار در آمریکا کسب میکند (معادل تقریبا 20
درصد درآمد ساالنه جهانی زیمنس) و  50هزار کارمند این شرکت
در ایاالت متحده مشغول به کار هستند.

آتشگرفتنترانسفورماتورموجب
قطع برق جمهوری آذربایجان شد
نیویورک تایمز گزارش داد انفجار ترانسفورماتور نیروگاه منگچویر
در روز دوشنبه یازدهم تیرماه موجب خروج نیروگاه از مدار و قطع
برق سراسری در جمهوری آذربایجان به مدت چندین ساعت شد.
وزیر حوادث غیرمترقبه این جمهوری اعالم داشت آتش سوزی رخ
داده پس از  20دقیقه مهار شده و این حادثه تلفات جانی نداشت.
اوایل بامداد روز بعد با انتقال برق از کشورهای روسیه و گرجستان
به خاموشی سراسری پایان داده شد .در پی این حادثه الهام علی
اف رئیس جمهور آذربایجان در حضور کابینه و در پیامی تلویزیونی
از مردم این کشور عذرخواهی نمود.
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انجام موفقیت آمیز آزمون اتصال کوتاه ترانسفورماتور توزیع
آلومینیومی شرکت ایران ترانسفو در دانشگاه تهران
ترانسفورماتورهای کمتلفات با سیم پیچ آلومینیومی ساخت گروه صنعتی ایران ترانسفو با انجام تستهای اتصال کوتاه
مطابق  IE C 6 007 6 - 5موفق به دریافت گواهینامه از دانشگاه تهران گردید.
ترانســفورماتورهای کم تلفات با سیم پیچ آلومینیومی سال گذشته توســط مهندسان گروه صنعتی ایران ترانسفو به
بهرهبرداری رسید که مطابق با نیازهای کشور طراحی و تولید شد.
این ترانســفورماتورها به دلیل استفاده از آلومینیوم در سیم پیچ آن باعث کاهش  50درصدی وزن سیم پیچ میشود،
همچنین به دلیل مقاومت شیمیایی باالی آلومینیوم در مقابل روغن ترانسفورماتور عمر عایقها و در نتیجه عمر محصول
افزایش پیدا میکند .از دیگر ویژگیهای این محصول میتوان به کاهش قیمت تمام شده و کاهش چشمگیر تلفات در
شبکههای توزیع اشاره نمود.
از سال گذشته تاکنون تعداد زیادی از ترانسفورماتورهای کم تلفات با سیم پیچ آلومینیومی ساخت گروه صنعتی ایران
ترانسفو ،در شبکههای توزیع کشورهای ترکمنستان و آذربایجان مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.

ساختترانسفورماتورخشکدرکارخانهآریاترانسفو
شرکت آریا ترانسفو با انتقال تکنولوژی از شرکت  R ITZآلمان موفق به ساخت ترانسفورماتورهای
خشک در ایران شد .این ترانسفورماتورهای مقاوم در برابر آتش در برجهای مسکونی ،مترو ،نیروگاه،
پاالیشگاه ،پتروشیمی و  ...کاربرد زیادی دارد.
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مدیریت روغن های PCBs

درنیروگاه ها

روغن های آلوده به  P C B sصنعت برق ایران  1.200.000لیتر بوده که 330.000
لیتر آن مربوط به بخش تولید است و از این میزان 120.000لیتر در نیروگاه ها امحا و
مدیریت شده است .همچنین از میزان روغن های باقی مانده 19 ،درصد در نیروگاه ها
و  81درصد مربوط به بخش های توزیع و انتقال می باشد .الزم به ذکر است 36درصد
روغن های آلوده به  P C B sدر بخش تولید مدیریت و امحا شــده است و 64درصد
درسال های آتی مدیریت خواهد شد.
اقدامات اجرایی جهت شناسایی وضعیت روغن های  P C B sدرنیروگاه ها با همکاری
مجری طرح امحاء پسماندهای ویژه:
-1شناسایی وضعیت موجود ترانسفورماتورها و خازن های در حال کار و انبارشده
-2تعیینمیزانآلودگیبااستفادهازروششیمیایی،الکتروشیمیاییویاکروماتوگرافی
--3طراحی و تهیه برچسب براساس نمونه های دریافتی از مراجع ذیصالح بر روی
تجهیزات آلوده
-4انبارش موقت
-5بازدید های دوره ای
-6جمع آوری اطالعات و اسناد مرتبط باشناسایی ،نگهداری ،امحا و ...
با توجه به کنوانســیون استکهلم  ،مهلت زمانی جهت مدیریت روغن های آلوده به

جدو ی  :آمار ت ریبی رو نهای آ وده موجود در نیروگاهها
ردی

نام نیروگاه

1

مشهد

25000

2

و

2240

3

تبریز

44560

4

بندر با

50000

5

کرمان

500

 P C B sتا سال  2025و همچنین جهت امحا روغن های مذکور تا سال 2028میباشد.
لذا الزم است بودجه ای جهت ارائه اقدامات اجرایی جهت مدیریت و رفع آلودگی این
روغن ها تخصیص داده شود .در حوزه مدیریت و امحاء تجهیزات و روغنهای آلوده به
 P C B sدر نیروگاهها ،واحد  H S Eشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
تعامل زیادی با نیروگاه ها در این زمینه داشته است.
مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این راستا مطابق جدول دو می باشد:

جدول دو :گزارش غلظت روغنها و تجهیزات آلوده به

C B

 Pبه تفکیک نیروگاهها

نام نیروگاه

لظت رو نها و ت هیزات آ وده ب P C B s
()p p m

توضی ات

1

ری

100 500

درصورتی ک ترانسفورماتورها فاقد نشتی با ند رو ن آنها اکسازی
ود ب جز ترانس های  T3 3و  T3ک نیاز ب اکسازی بدن ترانس
دارد.

2

هید مفت

3

دورود

ردی

بندر با

4

از 50

بی
بی

50

از

با تر از 7000

منبع:
گزارش صنعت برق ایران در سال  ،1395شرکت مادر تخصصی توانیر1396 ،

۶

ح

ت ریبی  (P C B sیتر)
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درصورت دم نشتی نیاز ب احیا ن ی با د و یکن فرآیندهای
سیرکو سیون ،جا ب جایی و ت فی رو ن ان ام ود.
درصورت دم نشتی نیازب احیا ن ی با د و یکن فرآیندهای
سیرکو سیون ،جا ب جایی و ت فی رو ن ان ام ود.
رو ن ها و ت هیزات آ وده ب ار ازکشور جهت ام ا ارسا
انع اد قرارداد ارز ریا ی فلزات ارز ند
م ل مس مدنظر قرار گیرد.

ود و در

