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مدیر مسئول

ایدهی دهکدهی جهانی بیش از هر چیز در تکنولوژی ظهور یافته اســت .بازهی
زمانی اختراع یا تولید یک محصول در هر نقطه از جهان و اســتفادهی ما از آن،
شاید کمتر از دو سال باشد .بههمین دلیل ما در زندگی شخصی و حرفهای تقریبا
از همان فناوری استفاده میکنیم که یک آلمانی یا آمریکایی از آن بهره میبرد.
تحریمها تنها میتواند ســرعت انتقال تکنولوژی به داخل کشور را کاهش دهد.
خطر مهمتر از تحریم ،تصور خارج شــدن ایران از زنجیرهی فنآوری بینالمللی
و افتادن به دام این انگارهی آشناســت که باید چرخ را مجدد اختراع کنیم .این
به معنای عدم اعتماد به دانشــمندان و متخصصان داخلی نیست .مهندسین ما
بسیار توانمند هستند .اما فنآوری چیزی نیست که در آزمایشگاه یا اتاق کار یک
متخصص قابل تولید باشد ،بلکه نیازمند همکاری و تعامل با دنیاست .چراکه هیچ
ایدهای در خالء زاده نمیشود .در صنعت ترانسفورماتور مشخصا میتوان به چهار
نمونهی موفق از انتقال تکنولوژی به ایران اشاره کرد :تولید اولین ترانسفورماتور
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روغنی در دههی چهل ،ورود دانش فنی عمرســنجی ترانسفورماتور در دههی
هفتاد ،تولید اولین ترانسفورماتور خشک در دههی هشتاد و ساخت اولین بوشینگ
خازنی در دههی نود که همگی محصول تعامل سازنده با کشورهای صنعتی بودند.
در چند ده سال گذشته شبکهی برقرسانی ما آنچنان گسترشی یافته است که
نگهداری تجهیزات شبکه ،اهمیتی کمتر از ساخت تجهیزات نو ندارد .لذا در این
شماره از نشریه ،با دو متخصص تراز اول ترانسفورماتور به گفت و گو پرداختیم:
دکتر مایکل دووال ،متخصص عیبیابی ترانسفورماتور با آزمون گازکروماتوگرافی و
مهندس آلن راس ،مدیر موسسهی قابلیت اطمینان شبکه برقرسانی ( )EPRAو
سردبیرنشریهیتکنولوژیترانسفورماتور.
از این دو متخصص ،این ســوال مهم را پرسیدیم :برای افزایش قابلیت اطمینان
ناوگان ترانسفورماتوری بزرگ و رو به پیری در ایران چه باید کرد؟
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سردبیر

مبحث ارزیابی وضعیت و عیب یابی ترانسفورماتورها را اساسا میتوان بصورت یک
فرایند در نظر گرفت که شــامل بررســی اطالعات و شواهد فعلی موجود ،انتخاب
تستهای تشخیصی مناسب ،انجام اندازه گیری ها ،ارائه یک تحلیل صحیح و جامع
و نهایتا ارائه پیشــنهادات فنی و اقدامات اصالحی احتمالی اســت .در این فرایند،
داشتن یک تحلیل صحیح و جامع از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که
تاثیر مستقیم بر روی انتخاب اقدامات اصالحی احتمالی و تصمیم گیری هایی دارد
که میتوانند تبعات (اعم از مثبت یا منفی) فنی ،اجرایی و علی الخصوص اقتصادی
داشته باشند .از اینرو ،در این شماره از فصلنامه مقاالتی ارائه گردیده که مطالعه آنها
اطالعات بسیار مناسبی را با هدف تحلیل و ارزیابی صحیح از وضعیت ترانسفورماتور
بدست می دهد.
دو مقاله از مجموعه مقاالتی که در این شماره از فصلنامه ارائه شده اند ،مقاالت آقای
دکتر مایکل دووال و همکاران وی می باشد که فردی کامال شناخته شده و معتبر
در مجامع آکادمیک و صنعت ترانســفورماتور دنیاست و روشهای ابداعی ایشان در
تحلیل نتایج گازکروماتوگرافی ،در استانداردهای  IECو  IEEEنیز ارائه شدهاند .یکی
از این دو مقاله به معرفی روش پنج ضلعی های دوال (پنتاگون) و قابلیتهای آن جهت
تحلیل و خطایابی ترانسفورماتور از روی نتایج اندازه گیری های گازهای محلول در
روغن می پردازد.
در مقاله دوم که بســیار قابل تامل اســت ،آقــای دوال و همکارانش به بررســی

ترانســفورماتورهای در حال کار با درجه پلیمریزاســیون خیلی پایین ،اهمیت و
آشکارسازی  DPمی پردازند .نتایج حاصل از این پژوهش بسیار جالب توجه می باشد.
یکی دیگر از مقاالت کاربردی در این شماره از فصلنامه ،به بررسی و ارزیابی دالیل
خرابی ترانســفورماتورهای توزیع در شبکهی برق کشور هندوستان می پردازد .این
پژوهش آنالیز خرابیها در یک جامعه آماری بزرگ و متنوع از ترانســفورماتورهای
توزیع صورت پذیرفته اســت که اطالعات بسیار مناســبی را در اختیارخوانندگان
قرارمیدهد .مطالعهی این مقاله و اطالعات آماری ارائه شــده میتواند برای دست
اندرکاران شبکهی توزیع برق جذاب باشد.
از دیگر مقاالت ارائه شــده در این شــماره ،مقاله ای اســت که نگارندهی آن ،چند
نمونه از تجربیات شــخصی خود در زمینهی تست ترانسفورماتور را بصورت مدون
ارائه نمودهاســت .ماهیت کلی این نوع از مقاالت متفاوت از مقاالت آکادمیک بوده
و بیشــتر متمرکز بر انتقال تجربیات می باشد که در حوزه بهره برداری و نگهداری
بسیار سودمند هستند .اساســا یکی از اهداف و عالقهمندیهای هیات تحریریهی
فصلنامه ،به اشــتراکگذاری و انتقال تجریبات بهرهبرداری و ریشــهیابی حوادث
و معضالت ترانســفورماتورها بودهاست .قطعا بسیاری از خوانندگان نشریه ،خود از
تجربیات ارزشمندی در زمینهی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورها
برخوردارند .لذا فصلنامهی ترانسفورماتور این آمادگی را دارد که در انتقال و گردش
این تجربیات سهیم باشد.
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مهندس آرش آقائی فر:

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی ترانسفورماتور
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ساعت  8:30روز سه شنبه  19آذر 1398با خوشامدگویی
و سخنرانی آقای مهندس آرش آقائی فر ،دبیر کنفرانس و
مدیرمسئول فصلنامه ترانسفورماتور ،آغاز شد.
آقائی فر ابتدا به چالشهای مهم شــبکهی برقرســانی
پرداخت و تعداد زیاد ترانسفورماتورهای مورد بهره برداری،
تغییــرات آب و هوایی ،افزایش بارگیری از ترانسها و پیر
شدن این تجهیزات را از جمله مهمترین معضالت صنعت
برق در بخش ترانسفورماتور دانست.
وی در ادامهی صحبتهای خود تعداد ترانسفورماتورهای

قــدرت شــبکه را بیش از پنج هــزار دســتگاه و تعداد
ترانســفورماتورهای توزیع را بیش از 725هزار دســتگاه
برشمرد و اظهار داشت :بیش از یک سوم از این تجهیزات
در نیمهی پایانی عمر خود قرار دارند و افزایش سن ناوگان
ترانسفورماتوری میتواند قابلیت اطمینان شبکه برقرسانی
را به شدت کاهش دهد .جایگزین کردن ترانسفورماتورهای
پیر با ترانسفورماتورهای نو ،راهکاری بسیار گران قیمت و
غیراقتصادی است و هیچ کشوری این استراتژی را دنبال
نمیکنــد .در عوض باید با الگوبرداری از کشــورهایی که
سالها قبل با این مسئله روبرو شدهاند و با تعامل بین وزارت
نیرو ،صنعت و دانشگاه ،روشهایی به منظور تخمین عمر و
بهینهسازی ترانسها تدوین و اجرا کنیم.
مدیرمســئول فصلنامه ترانسفورماتور افزود :نکتهی جالب
ایناســت که در کشــورهای صنعتی ســال هــای اخیر
موضوعاتی چــون پایش وضعیــت ،مونیتورینگ آنالین،
عمرسنجی ،مدیریت ریسک ،شاخص سالمت ،تست ،تعمیر
و بهینهسازی ترانسفورماتورها ،تنها مورد توجه شرکتهای
خدماتی ،بهرهبرداران و دانشگاهها نبوده است؛ بلکه سازندگان
ترانسفورماتور در خصوص چنین مسائل مهمی در صف اول
تحقیق و توسعه و ارائهی راهکارهای فنی قرار دارند .در نگاه

