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فهرست

از عالقمندان دعوت می شــود مقاالت و یا تجارب بهره بــرداری خود را جهت 
 داوری و چاپ به هیئت تحریریه نشریه ترانسفورماتور از طریق پست الکترونیک

papers@Transformer-magazine.ir ارسال نمایند.
نشریه در گزینش علمی، ویرایش و انتخاب تیتر برای آثار ارسالی آزاد است.

مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد.
 خواهشــمند اســت انتقادات و پیشــنهادات خود را از طریق پست الکترونیک

 info@Transformer-magazine.ir با ما در میان بگذارید.
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سخن مدیرمسئول
سرمقاله

اخبار کوتاه صنعت ترانسفورماتور

ترانسفورماتور از نگاه آمار )1( 

گفت وگو
تیم های تخصصی بازاریابی، زمینه ساز ورود به بازارهای جهانی

قابلیت باالی ایران برای انتقال تکنولوژی از شرکت های خارجی
مزایای بازار کم رقیب تپ چنجر در ایران برای تولیدکنندگان خارجی

چهار دهه همکاری در بازار ایران  بر پایه احترام و اعتماد متقابل

ترانسفورماتور از نگاه آمار )2( 

مقاالت
بررسی مدهای خرابی تجهیزات توزیع نیروی برق به هنگام زلزله

پايش وضعيت بوشينگهای فشارقوی در ترانسفورماتورها
آب یک سم آهسته اما مرگبار  برای ترانسفورماتورهای قدرت است

UHF پایش تخلیه جزئی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از سنسورهای
سنجش پیرولیز سریع دو نوع سلولز اشباع با روغن ترانسفورماتورمغناطیس زدایی 

مغناطیس زداییترانسفورماتور در سایت

معرفی استاندارد
عیب یابی بوشینگ ترانسفورماتور  با استفاده از آزمون گازکروماتوگرافی

کتاب
ترجمه فصل چهارم کتاب J&P : ساختمان ترانسفورماتور

ترجمه فصل سوم کتاب ABB: آنالیز ذرات معلق در روغن ترانسفورماتور
معرفی کتاب
برگی از تاریخ

رویدادهای آتی
بخش انگلیسی
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برگزاری کنفرانس از جمله ضروریات هر رشــته علمی و تخصصی است چرا که از 
دل این همایشها و گردهمائی نخبگان یک صنعت است که نوآوری و خالقیت به بار 
نشسته و آنچه در یک دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی یا یک شرکت دانش بنیان بدست 
آمده به اطالع همگان در صنعت رســانده می شود. اهمیت کنفرانس در ایران حتی 
بیشتر از دیگر کشورهاست چرا که در دهه های گذشته، به دالیل مختلف، ارتباط 
مستقیم و بی واسطه ما با دنیای علم و فناوری کمرنگ شده و تنها از دریچه باریک 
همین نشستهای تخصصی است که صنعتگران ما به آنچه در کشورهای پیشرفته 
درحال وقوع است نیم نگاهی می اندازند. شاید در پاسخگوئی به همین نیاز بوده که 
در سالهای اخیر شاهد افزایش تعداد کنفرانسها و همایشهای ملی و بین المللی در 
ســالهای اخیر در ایران بوده ایم. اما به نظر می رسد، روز به روز از آنچه هدف اصلی 
این رویدادها تلقی می شــود یعنی افزایش دانش عملی در یک صنعت درحال دور 
شدن هســتیم. امروزه به دلیل افزایش تعداد دانشجویان، کنفرانسها به محل ارائه 
مقاالت پایان نامه های کارشناســی ارشــد تبدیل شده و با توجه به فاصله عمیقی 

مهندس آرش آقائی فر
مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول
که بین صنعت و دانشگاه در کشور ما وجود دارد مقاالتی که ارائه می شود کمترین 
قرابت را با مشکالت واقعی صنعت دارد. از طرفی ارتباطات بین المللی ضعیف دست 
اندرکاران کنفرانسها و همچنین بحران مالی صنعت برق باعث شده است که توان یا 
انگیزه دعوت از اساتید و متخصصین برجسته بین المللی به همایشهای داخلی وجود 

نداشته باشد. 
در طراحی و برنامه ریزی »چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور« 
تــالش ما بر این بوده اســت که عالوه بر دعوت از متخصصین تــراز اول داخلی و 
خارجی ترانسفورماتور با هدف آشنا نمودن شرکت کنندگان در این رویداد با آخرین 
دستاوردهای فنی و صنعتی در کشــورهای پیشرفته، مقاالتی را اولویت دهیم که 
از دل صنعت برخاســته و پاسخگوی پرسشها و نیازهای واقعی و عملیاتی صنعت 
ترانسفورماتور در ایران باشند. امید است این کنفرانس نیز همانند کنفرانسهای پیشین 
گامی رو به جلو در جهت حل مشکالت جدی صنعت ترانسفورماتور در ایران، چه در 

بخش تولید و چه در بخش بهره برداری، باشد. 
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زمین لرزه 21 آبان 96 در استان کرمانشاه میزان آسیب پذیری شبکه برق در برابر 
حوادث طبیعی را آشــکار ساخت. این اولین باری نیست که شبکه برق ایران براثر 
زلزله دچار اختالل می شود. در زلزله سال 1382 در بم نیز شبکه برقرسانی و بویژه 
ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت دچار آسیب جدی شد. ترانسفورماتورهای توزیع و 
قدرت یکی از آسیب پذیرترین تجهیزات برقی در مقابل زلزله هستند و هم در زلزله بم 
و هم در زلزله اخیر کرمانشاه شاهد آسیب دیدن تعداد زیادی ترانسفورماتور در مناطق 
کانونی زلزله بودیم. واقعیت این است که ما در کشور زلزله خیزی زندگی می کنیم 
و بهمین دلیل الزم است تجهیزات شبکه برق ما نیز براساس این واقعیت طراحی و 
بهره برداری شوند. خوشبختانه استانداردهای بین المللی زیادی در خصوص طراحی و 
بهره برداری از تجهیزات الکتریکی در مناطق زلزله خیز وجود دارد که در این خصوص 

می توان از آنها استفاده نمود.
در خصوص مقاوم سازی ترانسفورماتور می توان از راهکارهای ذیل بهره جست:

1( طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای مقاوم در برابر زلزله توسط سازندگان داخلی 
به سفارش خریدار: در این خصوص الزم است حداکثر شتاب وارده بر ترانسفورماتور 

مهندس محمد میری
سردبیر

در محل نصب براثر زلزله به سازنده اعالم شده تا ترانسفورماتور بر اساس آن طراحی 
گردد. 

2(  حذف چرخ ترانسفورماتورهای قدرت در زمان بهره برداری و استقرار آنها برروی 
فونداسیون

3( انجام آزمونهای مختلف برروی ترانســفورماتور پس از وقوع زلزله )بویژه آزمون 
FRA( به منظور اطمینان از سالمت تجهیز

4( استفاده از روشــهای مختلف مقاوم سازی ترانسفورماتور در برابر زلزله از جمله 
راهکار نوین جداسازهای آونگی اصطکاکی )که در صنعت ساختمان سابقه طوالنی 

داشته و اخیرا در صنعت برق نیز مورد استفاده قرار گرفته اند( 
با توجه به اهمیت مسئله مقاوم سازی ترانسفورماتور در مقابل زلزله، در این شماره از 
فصلنامه مقاله ای با عنوان: »خطر زلزله در تهران و بررسی مدهای خرابی تجهیزات 
توزیع نیروی برق به هنگام زلزله« به قلم آقای دکتر بهرام عکاشه به چاپ رسیده است 

که مطالعه آن به کلیه بهره برداران ترانسفورماتور توصیه می گردد.
    

سرمقاله
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اخبار کوتاه صنعت ترانسفورماتور

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی: 
»تست و سرویس تپ چنجرهای تحت بار« 

در شرکت خدمات پس از فروش 
ایران ترانسفو

کارگاه آموزشی با عنوان: »اصول کار، سرویس، نگهداری و آزمونهای عیب یابی تپ 
چنجر تحت بار ترانسفورماتورهای قدرت«  در روزهای 28 و 29 آذر 96 با همکاری 
شــرکتهای خدمات پس از فروش ایران ترانسفو و الوند توان انرژی در شهر زنجان 
برگزار شــد. شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشــی بصورت عملی با اصول کار 
تپ چنجر تحت بار و همچنین ســرویس، نگهداری و آزمونهای این تجهیز کلیدی 

ترانسفورماتور قدرت آشنا شدند.

ساخت ترانسفورماتور 
ویژه نیروگاه بادی برای 

نخستین بار در ایران 
شــرکت ایران ترانســفو موفق شــد، برای 
نخســتین بار در کشــور، اولیــن نمونه از 
ترانسفورماتورهای توربینهای بادی به توان 
2700 کیلوولــت آمپر را تولید و با موفقیت 

مورد تستهای کارخانه ای قرار دهد.

آتش گرفتن ترانسفورماتور اصلی نیروگاه 
اتمی McGuire در آمریکا

ترانســفورماتور اصلی نیروگاه اتمی McGuire واقع در کارولینای شمالی در صبح 
روز 17 آذر 1396  دچار آتش ســوزی شدید شد این نیروگاه اتمی دارای دو واحد 
1250 مگاواتی بوده که واحد اول در ســال 1981 و واحد دوم در ســال 1984 راه 

اندازی شده است.
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نمودار روند واردات و صادرات ترانسفورماتور برقی بین سال های 1380 تا 1391

روند واردات و صادرات ترانسفورماتورها 
نمودار زیر روند صادرات و واردات انواع ترانسفورماتور را در فاصله سالهای 1380 تا 1391 نشان می دهد. همانطور که در این نمودار دیده می شود، میزان 
صادرات این تجهیز، در ده سال گذشته با شیب مالیمی افزایش یافته است، و از حدود 3میلیون دالر در سال 1380 به 45میلیون دالر در سال1391 رسیده 
اســت. این در حالی است، که واردات ترانسفورماتور تا سال1389 روند صعودی داشته و به 120میلیون دالر در سال1389 رسیده است. از سال1389 به 
بعد، روند کاهشی داشته و به 36میلیون دالر در سال1391 رسیده است. بنابراین خالص صادرات و واردات ترانسفورماتورها، حدود مثبت 8میلیون دالر در 

سال1391 بوده است.
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