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THE FIRST OPEN OPERATING 
SYSTEM FOR TRANSFORMERS

ONE SYSTEM. MANY ADVANTAGES.
ETOS® (Embedded Transformer Operating System) is an open system 
solution for reliable monitoring, control, regulation and digitalization 
of power transformers.

YOUR BENEFITS AT A GLANCE
• 1 system from 1 partner
• Manufacturer-independent
• Ability to connect third-party suppliers (sensors and data) 
• Open for Integration in any environment
• Modular system of hardware and software
• Maximum cyber security 
• Also available as retrofi t solution
• Effi cient operation & maintenance of each transformer

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstr. 8
93059 Regensburg/Germany
Email: etos@reinhausen.com
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طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ ترانسفورماتور

ارزیابی عملکرد جاذب های بنتونیت و بوکسیت در تصفیه ی شیمیایی روغن ترانسفورماتور
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سخن آغازین

شــیوع بیماری کووید-19 بیشتر همایش ها و نمایشــگاه های صنعت برق که 
برای اجرا در ســال 1399 برنامه ریزی شده بودند را به تعطیلی کشاند. استمرار 
این وضعیت می تواند چالشی جدی برای روند رو به پیشرفت صنعت برق ایران 
باشــد. چرا که در قالب این رویدادهاست که ثمرات سال ها تحقیق و تجربه در 
اختیار فعالین این صنعت قرارمی گیرد: کنفرانس ها به عنوان محلی برای تبادل 
تجارب و معرفی دســتاوردهای علمی و فنی؛ و نمایشگاه ها به عنوان محلی برای 
مالقات رودررو و مذاکره ی مستقیم فروشندگان و خریداران و همچنین محلی 

برای عرضه ی آخرین تولیدات سازندگان داخلی و خارجی. 
با توجه به همه ی محدویت ها، هفتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور، در 
تاریخ اول آبان1399 با همکاری وزارت نیرو، شرکت توانیر و مجله  ی ترانسفورماتور 
به صورت مجازی برگزار شــد. این رویداد بصورت وب-کنفرانس ساماندهی شده 
و از طریق وبســایت وزارت نیرو و کانال آپارات فصلنامه ی ترانسفورماتور پخش 
شــد. با وجود برگــزاری کنفرانس بصورت مجازی، نه تنهــا تعداد حاضرین در 

مهندس آرش آقائی فر
مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول
کنفرانس کاهش نیافت، بلکه بیشــتر از 900 نفر این رویــداد را به صورت زنده 
مشاهده کردند که بیش از ســه برابر متوسط تعداد شرکت کنندگان حاضر در 
کنفرانس های سال های گذشته است. این موضوع به خوبی نشان می دهد که نه 
تنها زیرســاخت های الزم برای برگزاری این گونه رویدادها از طریق اینترنت در 
کشور ما وجود دارد، بلکه به دالیلی همچون عدم نیاز به حضور فیزیکی و هزینه ی 
کمتر، اســتقبال مخاطبین نیز از این رویدادهای آنالین بیشتر است. با توجه به 
تجربه ی خوب برگزاری وب-کنفرانس ترانسفورماتور، امیداورم دست اندرکاران 
برنامه ریزی و اجرای سایر کنفرانس ها و نمایشگاه های صنعت برق نیز این رویدادها 

را بصورت آنالین برگزارنمایند.
نســخه ی کامل 220 مقاله ی ارائه شــده در هفــت دوره کنفرانس بین المللی 
ترانسفورماتور و همچنین فیلم ارائه ی مقاالت در کنفرانسهای ششم و هفتم را 

می توانید از وبسایت کنفرانس مشاهده و دانلود نمایید: 
www.Transfo.ir
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سخن آغازین

در مدت زمانی که از شــروع سال 1399 می گذرد، اتفاق مهمی که اقتصاد کشور و 
طبیعتا صنعت ترانســفورماتور را تحت تاثیر قرار داده است، جهش قابل توجه نرخ 
ارز می باشــد. به گونه ای که ارزش ریالی ترانسفورماتورها، روغن، تجهیزات تست و 
اندازه گیری و سایر لوازم جانبی مرتبط را دستخوش تعدیالت افزایشی قابل توجهی 
نموده اســت. لذا انتظار می رود که در واکنشی طبیعی و البته مبتنی بر مهندسی، 
رعایت هرچه بیشتر اصول بهره برداری و نیز خدمات نگهداری و تعمیرات در کانون 

توجه مالکان ترانسفورماتورها قرار گیرد.
به عنوان نمونه، افزایش چشــم گیر قیمت روغن های نفتانیک، یک بار مالی جدی 
برای مالکین ترانســفورماتورها به همراه داشته و به همین دلیل نگاه ها را به سمت 
تصفیه ی شیمیایی به عنوان راهکاری جایگزین برای تعویض روغن سوق داده است. 
در این شماره از فصلنامه، مقاله ای در خصوص تصفیه ی شیمیایی ارائه شده است که 
به ارزیابی و مقایسه ی کارایی جاذب های صنعتی متفاوت بر روی تصفیه ی شیمیایی 

روغن پرداخته است.
در بخش دیگری از مجله، نوشتاری در قالب طرح سوال و جواب ارائه گردیده است 
که در آن به برخی ســواالت شــایع در خصوص بهره برداری، نگهداری و تعمیرات 
ترانســفورماتورها پاسخ داده شده است. انتخاب سواالت بر مبنای تجربیات میدانی 

نویسندگان و فراوانی آماری سواالت از سمت بهره برداران بوده است.
امروزه با توجه به نرخ ارز، قیمت تجهیزات تســت و اندازه گیری خارجی در مقایسه 
با تجهیزات تولید داخل بسیار قابل توجه گردیده و با در نظر گرفتن هزینه ی انجام 
تســت ها، در برخی موارد خرید این تجهیزات با بازگشت سرمایه ی طوالنی مواجه 
گردیده یا اساسا غیراقتصادی شده است. در یکی از مقاالت این شماره از فصلنامه، به 
ساخت و تولید صنعتی یکی از دستگاه های اندازه گیری تولید داخل برای اندازه گیری 

مهندس حرمت اله فیروزی
سردبیر

مقاومت اهمی سیم پیچ ترانسفورماتور پرداخته شده است. بدیهی است چنانچه این 
تجهیزات تولید داخل بتوانند الزامات فنی مورد نظر خریداران را فراهم نمایند، هم به 
لحاظ قیمتی و هم به لحاظ دسترس پذیری خدمات پس از فروش، جذابیت باالیی 

خواهند داشت. 
نظر به اهمیت کاهش دمای ترانسفورماتور در افزایش بارگیری و همچنین افزایش 
طول عمر آن، یکی دیگر از مقاالت این شماره از نشریه به اثرات و نتایج استفاده از 
سیال های مغناطیس شده در ساختمان ترانسفورماتور پرداخته است که می تواند در 

آینده به مبحثی جذاب در مقیاس صنعتی تبدیل گردد. 
گسترش روز افزون منابع تولید برق پراکنده، ریز شبکه ها و نیز پیشرفت ها در حوزه ی 
الکترونیک قدرت منجر به اهمیت یافتن و رشــد روزافزون سیستم های  مدیریت و 
کنترل توان در شــبکه های توزیع شده است. از اینرو استفاده از ترانسفورماتورهای 
هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. در این شماره از مجله، مقاله ای در این خصوص 
ارائه گردیده است که به استراتژی های کنترل عملکرد جزیره ای ریزشبکه چندگانه با 

استفاده از ترانسفورماتور هوشمند می پردازد.
در پایان و حسب سنت حاکم بر بخش سرمقاله ی فصلنامه، مجددا یادآوری می کنم 
که اساســا یکی از اهداف و عالقه مندی های هیأت تحریریه، به اشــتراک گذاری و 
انتقال تجریبات بهره برداری، ریشــه یابی حوادث و معرفــی نوآوری های مرتبط با 
ترانسفورماتورها بوده است. قطعا بسیاری از خوانندگان این مجله، خود از تجربیات 
ارزشمندی در زمینه ی بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورها برخوردارند. 
لذا نشریه ی ترانسفورماتور این آمادگی را دارد که در انتقال و گردش این تجربیات 

سهیم باشد.
    

سرمقاله



ترانسفورماتور   |   پاییز 1399        45          ترانسفورماتور   |   پاییز 1399

اخبار

بــا توجه به آمار و اطالعات موجود بیش از 20میلیون لیتر روغن فرســوده با عمر 
باالی 30سال در ترانسفورماتورهای سطح کشور موجود بوده که تعویض این روغن ها 
عددی معادل 50میلیون دالر خروج ارز را به دنبال خواهد داشت. در سال های گذشته 
معموالً این روغن ها تصفیه ی شــیمیایی نمی شدند و پس از تخریب روغن عایقی، 
تعویض روغن در دستورالعمل شرکت های بهره بردار قرار می گرفت.  هدف تصفیه ی 
شیمیایی، تبدیل روغن فرسوده و کارکرده به روغن با ویژگی های منطبق با روغن نو 

طبق شرایط و الزامات استاندارد IEC60296 می باشد.
شرکت دانش بنیان پویا پژوهش آروید پاژ عضو گروه مهام شرق با انجام تحقیقات 
گسترده در این زمینه، زیرنظر آقای پروفسور بُرسی ریاست انستیتو شرینگ دانشگاه 
هانوفر آلمان با وارد کردن اولین دستگاه تصفیه شیمیایی آنالین در سال 1394 از 

کشور کانادا فعالیت تصفیه ی شیمیایی را در سطح کشور آغاز نمود. 
در ابتدا این فعالیت تحت نظارت شرکت توانیر و حمایت های آقای دکتر علیپور انجام 
گرفت وبرای اولین بار در کشــور با تالشهای این شرکت، مجوزهای انجام عملیات 
تصفیه ی  شیمیایی به صورت استاندارد از طرف شرکت توانیر به تمامی شرکت های 
برق منطقه ای کشور ابالغ گردید. نخستین بار عملیات تصفیه ی شیمیایی آنالین در 
ایران در پســت چاهک برق منطقه ای خراسان به کمک آقای دکتر کامیاب انجام 

گرفت.
شرکت پویا پژوهش آروید پاژ در طی چند سال گذشته موفق به تصفیه ی حدود دو 
میلیون لیتر روغن ترانسفورماتور و روغن توربین به صورت آنالین شده است که این 

فعالیت، جلوگیری از خروج ارزی معادل پنج میلیون دالر را به دنبال داشته است.
پس از کسب تجربه های مناسب، در این راستا در سال1398 با آغاز طراحی و ساخت 
دستگاه تصفیه ی شیمیایی تمام اتوماتیک روغن ترانسفوماتور و توربین با مشخصات 
مشابه دستگاه های تراز اول خارجی به صورت کامال بومی، وابستگی خود را به خرید 
این دســتگاه قطع و از خروج ارز در این زمینه برای کشــور جلوگیری کرده است. 
دســتگاه های موجود در شــرکت پویا پژوهش آروید پاژ دارای سه قابلیت متفاوت 
تصفیه، شامل تصفیه ی شیمیایی، تصفیه ی فیزیکی و فیلتراسیون به طور همزمان 

برای ترانسفورماتور برق دار می باشد.

دســتگاه مذکور طی بهره برداری اولیه، در تاریخ 24 آبان ماه سال 1399 در پست 
63کیلوولت دانشگاه با حضور مدیران و معاونین شرکت مادرتخصصی توانیر و برق 

منطقه ای خراسان همچنین مسئوالن استانی رونمایی شد.
در این مراسم آقای مهندس متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر گفت: در شرایط 
دشوار تحریم های اقتصادی، بهره گیری از توانمندی باالی متخصصان داخلی، موفق 
شدیم صنعت برق کشور را به سطح مطلوبی برسانیم؛ آنچنان که شاخص های این 
صنعت در کشــور، با شاخص های بین المللی از نظر بازده، تلفات و ضریب بهره وری 

هم تراز است.
وی ترانسفورماتور را یکی از گران ترین و ارزشمندترین تجهیزات صنعت برق دانست 
و گفت: افزایش ضریب بهره وری این دستگاه ها و طول عمر آنها بسیار اثرگذار بوده 
و به این لحاظ، موفقیت متخصصان مشــهدی در ساخت دستگاه تصفیه ی روغن 

ترانسفورماتور که در سطح بین المللی مطرح شده اهمیت ویژه ای دارد.
مدیرعامل شــرکت توانیر افزود: بهره برداری از دســتگاه تمام اتوماتیک تصفیه ی 
شیمیایی آنالین روغن ترانسفورماتور عالوه بر برخورداری از مزایای اقتصادی، باعث 
بازگشت ده برابر سرمایه ی اولیه برای ساخت آن شده و آلودگی زیست محیطی را 

کاهش داده و توانمندی جوانان را به ظهور رسانیده است.
وی ادامه داد: عالوه بر تجهیزات ترانسفورماتور، یکی از اولویت های صنعت برق کشور، 
تجهیزات مربوط به هوشمندسازی شبکه و استفاده از لوازم اندازه گیری هوشمند است 

که در این زمینه، صنعت برق از شرکت های دانش بنیان مدد می جوید.
آقای مهندس ریاحی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان در مراسم رونمایی از 
این دستگاه گفت: نخستین بار در کشور دستگاه خودکار تصفیه ی شیمیایی روغن 
ترانسفورماتورهای برق فشارقوی به همت شرکت دانش بنیان برای و با حمایت شرکت 
برق منطقه ای خراسان به صورت کامالً بومی سازی شد. با ساخت این دستگاه بعد 
از کشورهای مطرح دنیا به عنوان پنجمین کشور توانسته ایم در ساخت این دستگاه 
خودکفا شویم که رسیدن به این مهم در شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی، برگ 

زرینی از افتخارات ملی است.
وی ترانسفورماتورهای قدرت را از مهم ترین تجهیزات در شبکه ی برق عنوان کرد و 

رونمایی از ساخت دستگاه تمام اتوماتیک تصفیه ی 
شیمیایی روغن ترانسفورماتور در مشهد 

برای اولین بار در خاورمیانه
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گفت: روغن عایق در داخل این ترانسفورماتورها در پی سال ها بهره برداری، به علت 
حرارت، اکسیداسیون و رطوبت، کیفیت عایقی خود را ازدست می دهد، اما دستگاه 
تصفیه ی روغن شــیمیایی، می تواند زنجیره ی عایقی روغــن را که به مرور زمان از 

کیفیت آن کاسته شده است، دوباره بازسازی و روغن را قابل استفاده کند.
مدیرعامل برق خراسان کنترل تمام خودکار، بی نیازی به قطع برق ترانسفورماتور، 
ساخت همه تجهیزات به صورت  صددرصد بومی و کیفی، سازگاری با محیط زیست 
و کاهش گاز های آالینده، بهبود پارامترهای روغن ترانس مطابق استاندارد، راه اندازی 
و کاربری آسان به همراه عیب یابی از طریق اینترنت را از مزایای این دستگاه برشمرد.

وي اضافه کرد: 10دســتگاه از این نمونه طی چهارسال می تواند براي تصفیه ی کل 
روغن هاي موجود در صنعت برق کشــور کافی باشــد. در حال حاضر حدود 600 
هزار لیتر روغن فرســوده ی ترانسفورماتور در استان خراسان تصفیه شده که حدود 

1.5میلیون یورو صرفه جویی اقتصادي براي کشور به همراه داشته است.
مهندس ریاحی تاکید کرد: صنعت برق خراسان حمایت الزم را خواهد داشت تا این 
دستگاه به تعداد بیشتری تولید و در اختیار برق هاي منطقه اي دیگر نیز قرارگیرد. با 
هماهنگی هاي صورت گرفته با استانداري خراسان رضوي، به دنبال تقویت ارتباط با 
کشورهاي همسایه و جدي ترشدن موضوع صادرات برق هستیم. ان شاءاهلل بتوانیم 
عالوه بر افزایش حجم صادرات برق که از ســال هاي گذشته بوده، صادرات کاالهاي 
برقی را نیز دنبال کنیم و در این راستا از شرکت هاي پیمانکار حمایت الزم خواهد شد.

در این مراسم آقای دکتر علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادي استانداري 
خراسان رضوي، نیز با اشاره به فشارهاي خارجی و تحریم هاي بی  المللی عنوان کرد: 
این معضل، همه ی ارکان اقتصادي کشور را تحت تاثیر قرارداده تا تولید را با توقف 
مواجه کند. اگر بتوان تولید را گسترش داد، می توان با این وضعیت مقابله کرد. بنابراین 
الزم است همه، حمایت جدي از بخش تولید داشته باشیم. البته تولید نیازمند برخی 
زیرساخت ها مانند برق، مواداولیه و همچنین حمایت است. باید تالش شود حمایت 
از صنعت برق کشور به عنوان یک زیرساخت مهم و پیشران صنایع، در مسیر تولید 
و توســعه ادامه یابد و امروز فرصت خوبی در اختیار است که بتوان برق کشورهاي 

همسایه را نیز تامین کرد.
در ادامه آقای مهندس محسنی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان پویا پژوهش آروید پاژ، 
تصریح کرد: دستگاه تصفیه ی شیمیایی یک پاالیشگاه سیار است و متخصصان نخبه 

در صنعت برق توانسته اند ظرف یک سال این دستگاه را تولید کنند.
وی درباره ی فرایندهای تصفیه ی روغن در این دستگاه عنوان کرد: باید توجه داشت 
روغن ترانسفورماتور اگر به  شیوه ی قدیمی تصفیه شود، موجب بروز آسیب و خرابی 
روغن می شــود اما دستگاه تمام اتوماتیک تصفیه ی شیمیایی روغن ترانسفورماتور 

چنین ضعفی ندارد. این دستگاه عالوه بر تصفیه ی شیمیایی روغن می تواند روغن های 
توربین و هیدرولیک را نیز تصفیه کند و این زیرساخت می تواند در آینده به راحتی 
برای تصفیه ی روغن خودرو نیز به کار گرفته شود. الزم به ذکر است عملکرد دستگاه، 

بر اساس استانداردهای بین المللی است.
آقای مهندس محسنی افزود: در حال حاضرچهار کشور در دنیا دستگاه شیمیایی تمام 
اتوماتیک تصفیه ی روغن ترانسفورماتور را تولید می کنند که این شرکت برای اولین 
بار در سطح خاورمیانه، دستگاهی با باالترین سطح عملکرد همچون سایر کشورهای 
موردنظر ساخته اســت. این، دستاورد مهمی برای صنعت برق است و امیدواریم با 
حمایت بیشــتر از تولید و بهره برداری این دستگاه به یک خروجی ارزشمند برای 

کشور نایل شویم.
وی افزود: نمونه ی خارجی این دستگاه تا نیم میلیون دالر هزینه دارد که در داخل با 
هزینه ی بسیار پایین تر از موارد مشابه خارجی ساخته شده است. روند ساخت این 
دستگاه، اشتغال زایی در حدود ده نفر به صورت تمام وقت و پنج نفر به صورت پاره وقت 
ایجاد کرده است. همچنین بهره برداری این دستگاه به صورت دائم، چهار نفر به صورت 

مستقیم به همراه خواهد داشت. 
مهندس محسنی در پایان افزود: شرکت پویا پژوهش آروید پاژ همچنین دستگاه های 
اندازه گیری پارامترهای گاز عایقی SF6، دستگاه خشک کن آنالین ترانسفورماتور و 
دستگاه تست کلیدهای قدرت را برای اولین بار در خاورمیانه ساخته است که هم اکنون 

در حال بهره برداری هستند.
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ترانسفورماتور از نگاه آمار

(دستگاه)

شركت توزيع / ظرفيت 
ترانسفورماتور(كيلوولت آمپر)

101525506375100160200250315350

9183798251526111124789862265221شهرستان تربيز
229191478149487748740223961694719873266استان آذرباجيان شرقي
597262391141752617441609661962108812990استان آذرباجيان غريب

27361843151856912762386003004063استان اردبيل
613644825852425824225325641213633335استان اصفهان

337587258173920308691091154010620شهرستان اصفهان
36100131420931100218528511456975210استان چهارحمال و خبتياري

83252559391301313931413215489321160استان مرکزي
4020215714618210844988812076118414000استان مهدان
7122597413621675085197173281313240استان لرستان
1010872236219128917323171154934270استان الربز

00372450059231127542822930ران بزرگ*
0058688467081104393910498271078640استان ران
41251811562621311124158126811790استان قم

010738177251383849487321873218770شهرستان مشهد
11693406759440511726815454353150715320استان خراسان رضوی
04024322379159212522513383616020استان خراسان جنويب
03417441611711519781948742893480استان خراسان مشايل
00141038001871421012180228530شهرستان اهواز
0010841199802810032154849653258741استان خوزستان

0234414790322221849011596208140استان کهگيلويه وبويرامحد
51208721123532133681548626901استان زجنان
502073214248232202221788705149749استان قزوين
13013141392043180824514563687400استان مسنان

015243707465025908125444317220600استان سيستان و بلوچستان
3311413338693242947205132867912460استا ن کرمانشاه
35413373933020452259445810643748300استان کردستان
30805975591661381103378808استان ايالم

04616309619561473234854079123032210شهرستان شرياز
604674552161735932511751293658332734230استان فارس
1613275397203285346252332438640استان بوشهر

76371291831061953062797735249695511680مشال استان کرمان
347066487305472485762173612860106728جنوب استان کرمان

13261244855086218654037632686125516750استان گيالن
164725560990351369782513284091104823180استان مازندران

05585230734515256326217644214230غرب استان مازندران
038335162577079940921530259299513290استان گلستان
0039986789006698962241132915800استان هرمزگان

8120260739073493832878199585414540استان يزد
00000234087190آب و برق کيش

15364628955311653056245203157716202061001333971872272373مجع

 تعدادترانسفورماتورشبكه توزيع به تفكيك ظرفيت درشركت هاي توزيع نريوي برق تا پايان سال1398

توضيح*: باتوجه به اينكه تعدادترانسفورماتورهاي شركت توزيع نريوي برق ران بزرگ به تفكيك ظرفيت فقط براي  ترانسفورماتورهاي عمومي امكان انعكاس آمارآاوجوددارد لذامجع آابا تعدادكل 
ترانسفورماتورشركتهاي مذكورمطابقت ندارد.
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ترانسفورماتور از نگاه آمار

(دستگاه)

شركت توزيع / ظرفيت 
ترانسفورماتور(كيلوولت آمپر)

مجعساير400500630800100012501600

10161643393391895824106962شهرستان تربيز
169112581520323019272استان آذرباجيان شرقي
412290178145491779919817استان آذرباجيان غريب

268122114801980927024استان اردبيل
33448255421711711684234300استان اصفهان

1098296665353202107242412615شهرستان اصفهان
120702611352308744استان چهارحمال و خبتياري

12148207101813571617059استان مرکزي
6138891034624114516997استان مهدان
12065242191149016803استان لرستان
27233031114461120112417541استان الربز

104910672705403015519706112216456ران بزرگ*
265479266458831218516100353611استان ران
483334241154175128131757920استان قم

784585384411324771168915596شهرستان مشهد
2331483162193123227665استان خراسان رضوی
653361322009647استان خراسان جنويب
703825311341497425استان خراسان مشايل

39801963417435022483414361شهرستان اهواز
421916423021441038820539943501استان خوزستان

167183229102492668003استان کهگيلويه وبويرامحد
173271271005447116710143استان زجنان
23614014084394976512547استان قزوين
311347149532590378328استان مسنان

407210313015105325408استان سيستان و بلوچستان
108222604342145288417856استا ن کرمانشاه
1521129167241255113775استان کردستان
22184252412132596225استان ايالم

86425242322412252143029684شهرستان شرياز
238654417125112444519استان فارس
29562292301761355746517741استان بوشهر

141851511325523925115970مشال استان کرمان
44109106581926531529170جنوب استان کرمان

708398171161233131447422540استان گيالن
8962142511635019017133989استان مازندران

226678644271806814194غرب استان مازندران
1336218976500059718920استان گلستان
95212711892359512217026611استان هرمزگان

1348838391412411416150استان يزد
22122839732661713684آب و برق کيش

25760134871090187994433277166815709745773مجع

تعدادترانسفورماتورشبكه توزيع به تفكيك ظرفيت درشركت هاي توزيع نريوي برق تا پايان سال1398

توضيح*: باتوجه به اينكه تعدادترانسفورماتورهاي شركت توزيع نريوي برق ران بزرگ به تفكيك ظرفيت فقط براي  ترانسفورماتورهاي عمومي امكان انعكاس آمارآاوجوددارد لذامجع 
آابا تعدادكل ترانسفورماتورشركتهاي مذكورمطابقت ندارد.
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منبع: آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه توزیع نیروی برق در سال 1398، شرکت توانیر، شهریورماه 1399
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جناب آقای دکتر علیپور، با تشــکر از این که 
دعوت ما را به مصاحبه پذیرفتید، الزم است 
پیش از شــروع این گفت و گو به جنابعالی و 
همکاران شــما در مجموعه ی وزارت نیرو و 
شرکت توانیر بابت مدیریت بهینه پیک بار و 
اجتناب از اعمال خاموشی های برنامه ریزی شده 
در تابستان 99 تبریک بگوییم. لطفا مختصری 

از سوابق خود بگویید.
من در سال 1376 پس از فارغ التحصیلی در مقطع 

فوق لیسانس برق-قدرت از دانشگاه تهران به استخدام 
شرکت برق منطقه ای فارس درآمدم. از سال 1378 
تا 1384 نیز با عنوان مدیر دفتر فنی در این شرکت 
مشغول به فعالیت بودم. در سال 1384با بورسیه ی 
شرکت توانیر برای ادامه تحصیل به کشور آلمان اعزام 
شدم و پس از اخذ مدرک دکتری در سال 1388 به 
ایران بازگشتم و 6 ماه باعنوان مشاور آقای مهندس 
خوش خلق، معاون هماهنگی توزیع وقت شــرکت 
توانیر، مشــغول به خدمت شــدم. از ســال 1389 

تا امروز نیز با ســمت مدیــر کل دفتر فنی و نظارت 
شبکه ی انتقال توانیر مشغول به انجام وظیفه هستم. 
یکی از اولین اقدامات من در شــرکت توانیر تدوین 
دستورالعملهای فنی و کاربردی بود؛ چرا که معتقدم 
یکپارچه ســازی رویه های جاری و همچنین علمی 
کردن فرآیندها نقش مهمی در مسائل بهره برداری 
ایفا می کند. لذا در طول ده سال گذشته، با همکاری 
مشاورین، ســازندگان تجهیزات، اساتید دانشگاه و 
پرســنل باتجربه، 40 تا 50 دستورالعمل کاربردی و 
مفیــد تدوین کردیم. هدف اصلــی ما از تدوین این 
دســتورالعمل ها عالوه بر هماهنگ ســازی رویه ها، 
افزایش عمر مفید تجهیزات به ویژه ترانســفورماتور 
از طریق ارتقاء روش های بهره بــرداری، نگهداری و 
تعمیرات و در نهایت کاهش ضرر و زیان های ناشی 
از حوادث بوده اســت. هر گونه خطا و حادثه برروی 
ترانســفورماتور، که مهم ترین تجهیز در شــبکه ی 
انتقال و فوق توزیع محســوب می شود، برای همه ی 
ما ناراحت کننده اســت. با شــرایط فعلی کشور و 
تکنولوژی در دســترس، باید به ســمت شبکه ای با 

حوادث نزدیک به صفر حرکت کنیم.  

گفت و گو با دکتر هاشم علیپور مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه ی انتقال شرکت توانیر

حرکت به سمت شبکه ای با حوادث صفر

یش از نیمی از تولیدات سازندگان ترانسفورماتور، توسط نیروگاه ها، برق های منطقه ای و شرکت های توزیع 
خریداری می شود. لذا شرکت توانیر به عنوان خریدار عمده ی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت، نقش 
پررنگی در تعیین استراتژی کالن صنعت ترانسفورماتور دارد. همچنین در حال حاضر نزدیک به 5000 

دستگاه ترانسفورماتور فوق توزیع و انتقال، و بیش از 750 هزار دستگاه ترانسفورماتور توزیع، در شبکه ی 
تحت نظارت توانیر وجود دارد. بهره برداری، سرویس و نگهداری این تعداد ترانسفورماتور، که بسیاری از 

آن ها به پایان عمر خود نزدیک  شده اند، خود یک چالش جدی است. این سوال ها را در گفت و گویی با 
آقای دکتر هاشم علیپور، مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه ی انتقال شرکت توانیر، مطرح کردیم که در 

ادامه می خوانید.

گفت وگو




