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تصفیه ی شیمیایی روغن ترانسفورماتور

ETOS®
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 retroﬁt solution
• Efﬁcient operation & maintenance of each transformer
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstr. 8
93059 Regensburg/Germany
Email: etos@reinhausen.com
www.reinhausen.com
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پاسخ به  20سوال پرتکرار بهرهبرداران ترانسفورماتور
استراتژیهای کنترل عملکرد جزیرهای ریزشبکهی چندگانه با ترانسفورماتور هوشمند
طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری مقاومت اهمی سیمپیچ ترانسفورماتور
ارزیابی عملکرد جاذبهای بنتونیت و بوکسیت در تصفیهی شیمیایی روغن ترانسفورماتور
جلوگیری از افزایش دمای نقطهی داغ در یک ترانسفورماتور توزیع
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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
 papers@Transformer-magazine.irارسال 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.irبا ما در میان بگذارید.

سخن آغازین

مهندس آرش آقائی فر
مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول
شــیوع بیماری کووید 19-بیشتر همایشها و نمایشــگاههای صنعت برق که
برای اجرا در ســال  1399برنامهریزی شدهبودند را به تعطیلی کشاند .استمرار
این وضعیت میتواند چالشی جدی برای روند رو به پیشرفت صنعت برق ایران
باشــد .چرا که در قالب این رویدادهاست که ثمرات سالها تحقیق و تجربه در
اختیار فعالین این صنعت قرارمیگیرد :کنفرانسها بهعنوان محلی برای تبادل
تجارب و معرفی دســتاوردهای علمی و فنی؛ و نمایشگاهها بهعنوان محلی برای
مالقات رودررو و مذاکرهی مستقیم فروشندگان و خریداران و همچنین محلی
برای عرضهی آخرین تولیدات سازندگان داخلی و خارجی.
با توجه به همهی محدویتها ،هفتمین کنفرانس بینالمللی ترانسفورماتور ،در
تاریخ اول آبان 1399با همکاری وزارت نیرو ،شرکت توانیر و مجلهی ترانسفورماتور
بهصورت مجازی برگزار شــد .این رویداد بصورت وب-کنفرانس ساماندهی شده
و از طریق وبســایت وزارت نیرو و کانال آپارات فصلنامهی ترانسفورماتور پخش
شــد .با وجود برگــزاری کنفرانس بصورت مجازی ،نه تنهــا تعداد حاضرین در
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کنفرانس کاهش نیافت ،بلکه بیشــتر از  900نفر این رویــداد را بهصورت زنده
مشاهده کردند که بیش از ســه برابر متوسط تعداد شرکتکنندگان حاضر در
کنفرانسهای سالهای گذشته است .این موضوع به خوبی نشان میدهد که نه
تنها زیرســاختهای الزم برای برگزاری این گونه رویدادها از طریق اینترنت در
کشور ما وجود دارد ،بلکه به دالیلی همچون عدم نیاز به حضور فیزیکی و هزینهی
کمتر ،اســتقبال مخاطبین نیز از این رویدادهای آنالین بیشتر است .با توجه به
تجربهی خوب برگزاری وب-کنفرانس ترانسفورماتور ،امیداورم دست اندرکاران
برنامهریزی و اجرای سایر کنفرانسها و نمایشگاههای صنعت برق نیز این رویدادها
را بصورت آنالین برگزارنمایند.
نســخهی کامل  220مقالهی ارائهشــده در هفــت دوره کنفرانس بینالمللی
ترانسفورماتور و همچنین فیلم ارائهی مقاالت در کنفرانسهای ششم و هفتم را
میتوانید از وبسایت کنفرانس مشاهده و دانلود نمایید:
www.Transfo.ir
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مهندس حرمت اله فیروزی
سردبیر

سرمقاله
در مدت زمانی که از شــروع سال  1399میگذرد ،اتفاق مهمی که اقتصاد کشور و
طبیعتا صنعت ترانســفورماتور را تحت تاثیر قرار داده است ،جهش قابل توجه نرخ
ارز میباشــد .بهگونهای که ارزش ریالی ترانسفورماتورها ،روغن ،تجهیزات تست و
اندازهگیری و سایر لوازم جانبی مرتبط را دستخوش تعدیالت افزایشی قابل توجهی
نموده اســت .لذا انتظار میرود که در واکنشی طبیعی و البته مبتنی بر مهندسی،
رعایت هرچه بیشتر اصول بهرهبرداری و نیز خدمات نگهداری و تعمیرات در کانون
توجه مالکان ترانسفورماتورها قرار گیرد.
به عنوان نمونه ،افزایش چشــمگیر قیمت روغنهای نفتانیک ،یک بار مالی جدی
برای مالکین ترانســفورماتورها به همراه داشته و به همین دلیل نگاهها را به سمت
تصفیهی شیمیایی به عنوان راهکاری جایگزین برای تعویض روغن سوق داده است.
در این شماره از فصلنامه ،مقالهای در خصوص تصفیهی شیمیایی ارائه شدهاست که
به ارزیابی و مقایسهی کارایی جاذبهای صنعتی متفاوت بر روی تصفیهی 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 بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
ترانســفورماتورها پاسخ داده شده است .انتخاب سواالت بر مبنای تجربیات میدانی
نویسندگان و فراوانی آماری سواالت از سمت بهرهبرداران بوده است.
امروزه با توجه به نرخ ارز ،قیمت تجهیزات تســت و اندازهگیری خارجی در مقایسه
با تجهیزات تولید داخل بسیار قابل توجه گردیده و با در نظر گرفتن هزینهی انجام
تســتها ،در برخی موارد خرید این تجهیزات با بازگشت سرمایهی طوالنی مواجه
گردیده یا اساسا غیراقتصادی شده است .در یکی از مقاالت این شماره از فصلنامه ،به
ساخت و تولید صنعتی یکی از دستگاههای اندازهگیری تولید داخل برای اندازهگیری

مقاومت اهمی سیمپیچ ترانسفورماتور پرداخته شدهاست .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
سیالهای 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 پیشرفتها در حوزهی
الکترونیک قدرت منجر به اهمیت یافتن و رشــد روزافزون سیستمهای مدیریت و
کنترل توان در شــبکههای توزیع شده است .از اینرو استفاده از ترانسفورماتورهای
هوشمند مورد توجه قرار گرفته است .در این شماره از مجله ،مقالهای در این خصوص
ارائه گردیده است که به استراتژیهای کنترل عملکرد جزیرهای ریزشبکه چندگانه با
استفاده از ترانسفورماتور هوشمند می پردازد.
در پایان و حسب سنت حاکم بر بخش سرمقالهی فصلنامه ،مجددا یادآوری میکنم
که اساســا یکی از اهداف و عالقهمندیهای هیأت تحریریه ،به اشــتراک گذاری و
انتقال تجریبات بهرهبرداری ،ریشــهیابی حوادث و معرفــی نوآوریهای مرتبط با
ترانسفورماتورها بودهاست .قطعا بسیاری از خوانندگان این مجله ،خود از تجربیات
ارزشمندی در زمینهی بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورها برخوردارند.
لذا نشریهی ترانسفورماتور این آمادگی را دارد که در انتقال و گردش این تجربیات
سهیم باشد.
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