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

مهندس آرش آقائی فر
مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول
با چاپ شماره دوازده ،فصلنامه ترانسفورماتور وارد چهارمین سال حیات خویش شد.
چهارســال پیش ،ما اعضاء هیئت تحریریه ،به این جمعبندی رسیدیم که کشور ما
به دالیل مختلف به وجود مجلهای فنی در خصوص ترانسفورماتور نیاز دارد .دالیلی
چون :ایزوله بودن نسبی صنعت برق ایران در سطح دنیا و ارتباط حداقلی این صنعت
با کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی ،تعداد زیاد ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت،
افزایش متوسط سن ترانسفورماتورهای مورد بهرهبرداری ،رشد باالی تقاضا برای این
تجهیز ،وجود چندین سازنده موفق ترانسفورماتور در ایران و دیگر موارد .هدف نیز
انتشار نشریهای بود که به ارتقای دانش فنی ترانسفورماتور در بخشهای مختلف ،از
تولید گرفته تا بهرهبرداری ،کمک و یاری رســاند .درحال حاضر نیز به نظر میرسد
نیاز به چنین نشریهای از چهارسال قبل بیشتر است .چرا که طی چند ماه گذشته
شــرکتهای مهم و صاحب دانش در زمینه ترانسفورماتور از بازار ایران خارج شده یا
حضور خود را به حداقل ممکن کاهش دادهاند .این مسئله کشور ما را از دانش فنی
که همراه این شــرکتها درحال ورود به ایران بود محروم ساخته و صنعت برق ما را
منزوی تر از پیش خواهد نمود .درســت است که فاصله بین تکنولوژی ساخت در
صنعت برق ایران با کشورهای تراز اول دنیا ،خیلی زیاد نیست؛ اما در زمینههایی که
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تمرکز فعلی شــرکتهای بین المللی پیشرو است مانند بهره برداری ،تست و پایش
تجهیزات و  ...این فاصله تکنولوژیک در حال افزایش است .این درحالیست که فناوری
خدمات ترانسفورماتور ،بیشتر با نوآوری در ایده مرتبط است تا ابزار و بههمین دلیل
انتقال آن به داخل کشور آسانتر صورت میگیرد.
از اینرو تالش ما بیشــتر از پیش بر انتقال یافته ها و آموزههای شرکتهای تراز اول
دنیا در صنعت ترانسفورماتور به داخل کشور متمرکز خواهد بود و مانند چهار سال
پیش ،مخاطب اصلی نشریه را سازندگان ،مشاوران ،بهرهبرداران و شرکتهای فعال در
زمینه تست و سرویس ترانسفورماتور قراردادهایم .اولویت ما نیز بیان مباحث عملی در
جهت پاسخگوئی به مشکالت روزمره این مخاطبان در هنگام کار با تجهیز پیچیده و
گرانقیمتی چون ترانسفورماتور است و نه صرفا طرح مسائلی در مرزهای علم و دانش.
تالش ما در هیئت تحریریه براینست که گفتگوها ،کتابها ،استانداردها و مقاالتی که
برای هر شماره انتخاب میشوند ،هرکدام پاسخگوی بخشی از مسائل واقعی و عملی
در صنعت باشند .امید است این نشریه بتواند گامی هرچند کوچک در ارتقای دانش
فنی صنعت ترانسفورماتور در ایران ایفا کند.

سخن آغازین

مهندس حرمت اله فیروزی
سردبیر

سرمقاله
ولتاژ یکی از مهمترین پارامترهای شبکه های الکتریکی است که ثابت ماندن نوسانات
آن در یک محدوده مشخص ،برای مصرف کنندگان شبکه توزیع از اهمیت باالیی
صنعتی برق توزیع ،به جهت سرپا
برخوردار است .این نوسانات برای مصرف کنندگان
ِ
نگهداشتن ماشــین آالت خط تولید اهمیت زیادی دارد .نوسانات ولتاژ یک پدیده
الکتریکی با زیرساخت ضعیف
جهانی است که نه تنها ممکن است در شبکه های
ِ
در کشورهای در حال توسعه مشاهده شود،که در کشورهای صنعتی نیز پدیده ای
آزاردهنده است و البته ریشه آن در شبکه های مدرن ،در افزایش روز افزون استفاده
از انرژی های تجدیدپذیر می باشد.
مزایای متعدد نیروگاههای تولید پراکنــده ،که در محاوره عموما نیروگاههای DG
نامیده می شوند ،از جمله کاهش تلفات انرژی الکتریکی ،باعث شده تا منابع انرژی
تجدیدپذیر مانند بادی و خورشیدی با سرعت قابل توجهی بیش از پیش به شبکه
های توزیع محلی متصل شوند .اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد ،خورشید
و غیره که ماهیتا به شرایط آب و هوایی وابسته هستند و همواره دسترسی یکسانی
به آنها وجود ندارد ،اساسا شبکه پسیو توزیع را با چالشهای مختلفی مواجه می سازد.
یکی از مهمترین این چالشها ،بروز نوسانات ولتاژی در سطح توزیع است .در سطوح

ولتاژ فوق توزیع و قدرت ،نوسانات ولتاژ می تواند از طریق ترانسفورماتورهای قدرت با
تپ چنجر تحت بار جبران گردد .اما برای نیروگاههای متصل به سطح توزیع چنین
امکانی فراهم نبوده است.
یکــی از راهکارها برای مقابله با این نوســانات ولتــاژی ،بکارگیری تپ چنجرهای
قابل قطع تحت بار یا همان تپ چنجر آنلود در ترانســفورماتورهای توزیع بوده که
می تواند با تغییر سریع تپ در سطح فشار متوسط ،ولتاژ سمت مصرف کننده را با
حداقل نوسانات تامین کند .در گذشته تپ چنجرهای توزیع،بسیار حجیم و گرانقیمت
بودهاند .ولیکن در حال حاضر تپ چنجرهایی در حال تولید می باشند که به لحاظ
فنی و اقتصادی ،قابل اعتنا بوده و استفاده از آنها در حال گسترش است.
در رابطه با مطالب فوق ،نشــریه  ON LOADاطالعــات خوب و کاملتری را ارایه
می دهد که مطالعه آن به خوانندگان توصیه می گردد .الزم به توضیح است که مجله
 onloadکه نشــریه داخلی شرکت  MRبه عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده
تپ چنجرهای تحت بار در دنیا می باشد ،بصورت ضمیمه در هر شماره از فصلنامه
ترانســفورماتور به چاپ رسیده تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان با آخرین
دستاوردهای فنی و نمونه های صنعتی تولید شده در این حوزه مهم فراهم گردد.
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اخبارکوتاهصنعتترانسفورماتور

آقای دکتر بهزاد ظهیری بعنوان مدیرعامل
شرکت ایران ترانسفو منصوب شد
مدیر عامل جدید شرکت ایران ترانسفو دارای درجه کارشناسی مدیریت بازرگانی دوره
عالی مدیریت اجرایی و کارشناسی ارشد حقوق عمومی و دکترای حقوق اساسی است
 .وی پیش از این در کارنامه ی کاری خود سوابق مدیریتی بسیاری در حوزه صنعت ،
از جمله مشاور مدیر عامل شرکت سایپا  ،مدیر عامل شرکت زامیاد ،عضو هیئت مدیره
گروه صنعتی ایران خودرو  ،هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای ایساکو و آیسیکو،
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نوسازی صنایع ایران و نائب رئیس هیئت مدیره و
قائم مقام مدیر عامل شرکت سایپا کاشان داشته است .

برگزاری کارگاه آموزشی تست
ترانسفورماتور در شرکت ایران ترانسفو ری
کارگاه آموزشــی« :آشنائی با آزمونهای الکتریکی و روغن ترانسفورماتور» با حضور
بیش از  30نفر از بهره برداران ترانسفورماتور در تاریخ  24و  25مهر در کارخانه ایران
ترانسفو ری برگزار گردید .این کارگاه آموزشی حاصل همکاری شرکت ایران ترانسفو
ری ،موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ،شرکت الوند توان انرژی و شرکت بهگام
فرآیند نوین (نمایندگی رسمی شرکت امیکرون در ایران) بود.

اخذ گواهینامه تایپ تست  KEMAبرای
اولین بار در کشور توسط شرکت آریا
ترانسفو
شــرکت آریا ترانســفو موفق به اخذ گواهینامه تایپ تســت برای ترانسفورماتور
 160 MVAو  230/63/20 KVاز شرکت  KEMAهلند شد.
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ترانسفورماتوراز نگاه آمار

تعداد ترانسفورماتورهای قدرت مورد بهره برداری در سالهای  1395و 1396
1396

افزایش سال1396
شرح

تعداد
ترانسفورماتور

بالفصل
نیروگاهی

درصدرشد
پست های
انتقال و فوق
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درصدرشد
پست های
بالفصل
نیروگاهی

237

178

3/8

3/4

671

211

1/8

1/9

1395
بالفصل انتقال و فوق
توزیع
نیروگاهی

انتقال و فوق
توزیع

بالفصل
نیروگاهی

انتقال و فوق
توزیع

 400کیلو
ولتی

9

6

246

184

 230کیلو
ولتی

12

4

683

215

دستگاه

 132کیلو
ولتی

29

1

1048

51

1019

50

2/8

2

63و66
کیلو ولتی

88

0

2627

83

2539

83

3/5

0

138

11

4604

533

4466

522
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