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مهندس آرش آقائی فر
مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول
صنعت ترانسفورماتور در سال جاری  50سالگی خود را پشت سر گذاشت .در سال
 1345وزارت نیرو ،شــرکت زیمنس و بانک صنعت و معدن ایران شرکتی را با نام
ایران ترانســفو تاسیس کردند که نه تنها مقدمهای برای انتقال دانش فنی تولید به
کشور ما شد ،بلکه مباحثی چون بهرهبرداری ،تست ،سرویس ،نگهداری و تعمیرات
ترانسفورماتور را نیز پابهپای خود رشد داد.
صنعت ترانســفورماتور گرچه فراز و نشیبهای زیادی را در  50سال گذشته به خود
دیده اســت لیکن مسیر حرکت آن همواره صعودی بوده و به جرات میتوان گفت
این صنعت از تولید تا تعمیر یکی از موفقترین صنایع داخلی است که فاصله آن با
کشورهای پیشرفته در این حوزه اندک است.
سیر تحوالت داخلی و خارجی نیز به کسب «مزیت رقابتی ملی» در این صنعت کمک
نموده است .شدیدتر شدن رقابت سازندگان داخلی نه تنها به ضرر تولید کنندگان
نیست بلکه در بلند مدت به افزایش کیفیت ،کاهش هزینههای تمام شده تولید و
درنهایت رقابتی تر شدن محصول و افزایش صادرات منجر خواهدشد .رشد مصرف
برق در خاورمیانه و بویژه ایران ،بیش از هرجای دیگری در دنیا ،در حال افزایش است
و این به افزایش تقاضا برای این محصول منجر خواهد شد .از بعد سیاسی نیز برجام
به نوبه خود ورود قطعات و مواداولیه مورد نیاز برای ساخت ترانسفورماتور و همچنین
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صادرات این کاال را تسهیل نموده است.
لیکن یک نکته بسیار مهم را نباید فراموش کنیم :تولید یک کاالی صنعتی با کیفیت
خوب و قیمت مناســب شرط الزم برای کســب درآمد توسط یک بنگاه اقتصادی
است اما شرط کافی نیست .توانائی در بازاریابی و فروش یک محصول نیز به اندازه
تولید آن اهمیت دارد و این نقطه ضعف اغلب سازندگان داخلی ترانسفورماتور است.
بسیاری از تولید کنندگان این محصول در کشورهای ترکیه ،کره ،چین و حتی ایتالیا
هم از لحاظ توانائی و امکانات تولید و تست و هم از نقطه نظر دانش فنی طراحی و
ســاخت ،فرسنگها از سازندگان داخلی عقب تر هستند ،لیکن در کشور خود ما نیز
با وجود حقوق ورودی و عوارض گمرگی باال و وجود دهها قانون و بخشنامه و آئین
نامه حمایت از تولید داخل ،موفق به فروش  13میلیون دالر ترانسفورماتور در سال
 1394شدهاند .امید است سازندگان داخلی ترانسفورماتور نیز همانگونه که در طراحی
و تولید این محصول استراتژیک به توانمندی باالئی دست یافتهاند ،در زمینه برندینگ،
بازاریابی ،فروش و بویژه صادرات بتوانند با کشورهای منطقه در این زمینه به رقابت
بپردازند و در سال  1396شاهد رشد چشمگیر صادرات ترانسفورماتورهای داخلی و
کاهش واردات این محصول استراتژیک باشیم.

ﺳﺨﻦ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ

مهندس محمد میری
سردبیر

سرمقاله
شنبه  23بهمن  1395را باید روزی سیاه در تاریخ صنعت برق ایران برشمرد .قطعی
برق  11شهر عمده اســتان خوزستان ،خارج شدن  5نیروگاه اصلی استان از مدار،
کاهش تولید  768هزار بشکه نفت در همان روز و مشکالت شبکه توزیع اهواز در
روزهای بعد و قطعی پیدرپی برق در این شــهر ،به هیچ وجه در شان صنعت برق
ایران که از لحاظ تولید برق چهاردهمین کشــور دنیا میباشــد ،نیست .از آن بدتر
واکنش برخی مسئوالن به این حادثه بود که آنرا «بی سابقه در دنیا و تعریف نشده
در هیچ استاندارد بین المللی» خواندند .درحالیکه میدانیم علت حادثه ،وقوع پدیده
تخلیه الکتریکی سطحی ( )Flash Overبرروی مقرههای خطوط انتقال و توزیع و
بوشــینگهای ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت بوده و کشور چین بیش از  40سال
اســت که با این پدیده دست و پنجه نرم میکند و راهکارهای خوبی برای مقابله با
آن یافته است( .در فاصله بین سالهای  1980تا  ،2006بیش از  44مورد خاموشی
گسترده بدلیل آلودگی و تخلیه الکتریکی سطحی در این کشور اتفاق افتاده است).
همچنین استاندارد بین المللی  IEC60815ویرایش سال  2008به روشنی این پدیده
را تشــریح کرده و راه حلهای روشن و سادهای برای مقابله با آن ارائه داده است .در
ایران نیز برخی استانهای با شرایط محیطی مشابه خوزستان ،از سالها قبل راهکارهای
مناسبی برای جلوگیری از این حوادث اتخاذ کردهاند .از آنرو واکنش مسئوالن به این
پدیده را بدتر از خود حادثه میدانم چراکه این نگاه جبرگرایانه به حوادثی که قابل
پیشگیری اســت ،راه را برای تکرار آن به شکلی بسیار بدتر و ناگوارتر ،کام ً
ال هموار

میکند.
همه میدانیم شــبکه برق ایران فرسوده اســت ،بعنوان نمونه  30درصد از 5000
ترانســفورماتور قدرت شبکه برق باالی  20سال عمر دارند و یک سوم از تجهیزات
شبکه توزیع از جمله  620000ترانسفورماتور توزیع شبکه فرسودهاند .آنچه باید کرد
نیز کام ً
ال مشخص است :یا منابع مالی به قدر کفایت وجود دارد و باید اقدام به نوسازی
تجهیزات شبکه کرد (اتفاقی که پس از اتحاد دوباره آلمان در سال  1990در آلمان
شرقی افتاد) یا منابع مالی محدود است و باید در زمینه پایش ،سرویس ،نگهداری،
عمرسنجی و بهسازی تجهیزات سرمایهگذاری نمود (بیشتر کشورهای اروپائی که
اغلب شبکه برق فرسوده دارند سالهاست که این راهکار را اتخاذ کردهاند) .نکته مهم
اینست که گرچه استراتژی پایش ،سرویس و تعمیر ارزانتر از راهکار نوسازی است،
لیکن دانش فنی بسیار باالتری میطلبد .با توجه به شرایط موجود ،عدم اتخاذ یکی از
این دو استراتژی ،فاجعه را به انتظار نشستن است.
شاید تنها نکته مثبت این حادثه تلخ ،همدلی مردم سایر استانها با مردم خوزستان و
تالش شبانه روزی  140اکیپ اعزامی از شرکتهای توزیع سراسر ایران برای کمک به
حل مساله برقرسانی بود که حتی از بذل جان نیز فروگذار نکردند .ایکاش این عزم،
همت و همدلی را که امروز در مدیریت بحران شاهدیم در آینده در جلوگیری از بروز
بحرانهای مشابه نیز شاهد باشیم.
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اخبارکوتاهصنعتترانسفورماتور
برگزاری دوره آموزشی« :آشنائی با آخرین
دستاوردهای علمی و فنی در زمینه ارزیابی
وضعیت و عیب یابی ترانسفورماتور» در
دانشگاهامیرکبیر
در ایــن دوره آموزشــی دو روزه که در روزهای  19و  20بهمن در دانشــکده برق
دانشگاه امیرکبیر برگزار شــد ،مدرس دوره آقای پروفســور Stefan Tenbohlen
(دانشگاه اشتوتگارت) به معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در بحث بهره
برداری و عیب یابی ترانســفورماتور پرداخت .در ابتدای دوره خالصه ای از تحقیق:
( Cigre WG A2.37که با ســرگروهی ایشان و در سال  2011انجام شده است) با
عنوان« :گزارش آماری قابلیت اطمینان ترانسفورماتورها» ارائه شد .مطابق این تحقیق
مهم و بسیار تاثیر گذار در صنعت ترانسفورماتور ،نرخ خطای ساالنه ترانسفورماتورهای
انتقال نیم درصد و نرخ خطای ساالنه ترانسفورماتورهای اصلی نیروگاهی ،یک درصد
تخمین زده شــده اســت .همچنین در این گزارش ذکر شــده است که در حوادث
ترانســفورماتور  38درصد ســیمپیچی 31 ،درصد تپ چنجر تحت بار و  17درصد

بوشــینگ عامل وقوع خطا بوده و بیش از یک سوم خطاهای مربوط به بوشینگ در
ترانسفورماتور منجر به آتش سوزی و انفجار شده است .در ادامه نشست نیز در خصوص
روشهای مدرن عیب یابی و ارزیابی وضعیت ترانسفورماتور بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری دوره آموزشی« :آشنائی با اصول
کار ،بهره برداری و سرویس و نگهداری
ترانسفورماتورهای توزیع » در کارخانه
ایران ترانسفو ری
این دوره آموزشــی با همکاری شرکت ایران ترانســفو ری و نشریه ترانسفورماتور
و بــا تدریس مهنــدس ایرج فکــور (مدیر تولیــد کارخانه ایران ترانســفو ری)،
مهندس جعفر شــریفی (مدیر آزمایشــگاه شــرکت الوند توان انرژی) و مهندس
( Georg Daemischمدیرعامل شرکت  DTCو مشاور ترانسفورماتور) در روزهای
 9و  10اسفند برگزار گردید .همچنین آموزش گیرندگان در این دوره بصورت عملی
با نحوه تولید و تست ترانسفورماتورهای توزیع آشنا شدند.
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خاموشی گسترده استان خوزستان
و شهر اهواز بدلیل وقوع پدیده
تخلیهالکتریکیسطحی
صبح روز شنبه  23بهمن وقوع پدیده تخلیه الکتریکی سطحی برروی مقرههای
خطوط انتقال و تجهیزات پستهای فشارقوی در استان خوزستان ،بدلیل تجمع
آلودگی ناشــی از گرد و خاک و رطوبت ،موجب خارج شــدن  5نیروگاه از مدار
و  1400مگاوات خاموشــی در یازده شــهر واقع در جنوب و جنوب شرق استان
خوزستان شــد .متعاقب قطع برق ،آب و خطوط تلفن و موبایل نیز در برخی از
شــهرهای این استان قطع شد .پس از رفع مشکل و راه اندازی مجدد نیروگاهها
و خطوط انتقال ،اینبار خطوط و ترانسفورماتورهای توزیع در شهر اهواز و چندین
شــهر دیگر استان ،حادثه آفرین شــد .تجمع آلودگی برروی مقرهها و بوشینگ
ترانسفورماتورهای توزیع موجب تکرار پدیده تخلیه الکتریکی سطحی و در نهایت
خاموشی این شهر و شهرهای دیگر استان گردید .با توجه به اهمیت موضوع ،جلسه
اضطراری ستاد بحران خوزستان تشکیل و وزارت نیرو مکلف به انجام اقدامات ذیل
شد:
 )1شستشــوی کلیه مقرهها و بوشینگهای ترانسهای توزیع با توجه به امکانات
موجود استان و همچنین اعزام تیمهای کمکی از شرکتهای برق منطقه ای و توزیع
نیروی برق سایر استانها
 )2اعمال پوشش سیلیکونی یا  RTVبه مقرهها و بوشینگهای  26پست حساس
 )3تعویض مقرههای سرامیکی و شیشهای آسیب دیده با مقرههای سیلیکون رابر و
تعویض کلیه مقرههای توزیع و انتقال با نوع سیلیکونی در یکسال آینده
با توجه به گستردگی شبکه توزیع و تعداد زیاد مقرهها و ترانسفورماتورهای توزیع در
استان خوزستان (بیش از  35400دستگاه ترانس توزیع هوائی در استان خوزستان
و  13000ترانس توزیع هوائی در شهر اهواز) با وجود اعزام بیش از  140اکیپ از
سراسر ایران به استان خوزستان ،تا لحظه تدوین این خبر ،هنوز عملیات شستشوی
مقرهها و بوشینگها اتمام نیافته و همچنان قطعی برق در برخی ساعات در شبکه
توزیع اهواز و برخی شــهرهای دیگر استان اتفاق میافتد .وزارت نیرو همچنین

اعالم کرده است برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی ،برنامه هایی چون توسعه
پســت های  ،GISمســقف کردن پســت های فوق توزیع ،رسیدگی مستمر و
شستشوی مداوم خطوط در استان خوزستان در دستور کار قرار گرفته است.
جهت مشــاهده فیلمهای مربوط به وقوع پدیده تخلیه الکتریکی سطحی برروی
مقرهها و بوشینگها به وبسایت مجله مراجعه نموده و یا از بارکد فوق استفاده نمایید.

 ۳۰درصد از شبکه توزیع برق
کشور فرسوده است
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از فرسوده بودن  30درصد از
شبکه توزیع برق کشور خبر داد.
بهگزارش ایســنا ،دکتر محمودرضا حقیفام چهارم بهمنماه در
آیین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت برق استان چهارمحال و
بختیاری اظهار کرد :با وجود اینکه ایران چهاردهمین شبکه بزرگ
برق رسانی دنیاســت اما  30درصد از این شبکه فرسوده شده و
در بحرانهای مختلف همچون برف و طوفان با ایجاد خاموشــی
خساراتی مستقیم و غیر مستقیم برای هموطنان ایجاد میکند.
وی افزود :با اعتبارات پیشبینی شــده و با اولویتسنجی طرحها
میتوان کار مقاومسازی این شبکه را سرعت بخشید.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر خاطرنشانکرد :کاهش تلفات
در شبکههای برق کشور ،سرعت بخشیدن در واگذاری انشعابات،
برقراری انضباط مالی و کاهش هزینهها از جمله اولویتهای کاری
شرکت توانیر در برنامه ششم توسعه است.
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برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران با حضور گسترده
شرکتهای داخلی و خارجی سازنده ترانسفورماتور
شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران ،پانزدهم آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران باحضور حمید چیت چیان ،وزیر نیرو و هوشنگ فالحتیان،
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی کار خود را آغاز کرد .در این دور از نمایشگاه بینالمللی صنعت برق که تا هجدهم آبان ماه و به مدت چهار روز برپا بود 378 ،شرکت داخلی
به همراه  307شرکت خارجی از  21کشور جهان شامل کشورهای چین ،اتریش ،آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،انگلیس ،امریکا ،تایوان ،کانادا ،امارات ،لهستان ،اسپانیا ،ژاپن ،کرهجنوبی،
روسیه ،ترکیه ،سوئد ،چک ،فنالند ،هند و سوئیس حضور یافتند .که از این میان بیشتر از  50شرکت حاضر در این نمایشگاه در حوزه ترانسفورماتور و صنایع وابسته فعالیت
داشتهاند .فضای سرپوشیده این نمایشگاه بیش از 43هزار متر مربع را اشغال میکرد که شامل حدود 16هزار متر مربع فضای سرپوشیده داخلی و حدود 5هزار متر مربع فضای
سرپوشیده خارجی بود .همچنین بخش دیگری از این نمایشگاه در قالب حدود 3هزار متر مربع فضای باز برپا شد.

برگزاری گردهمائی ساالنه نمایندگی های
فروش شرکت ایران ترانسفو
گردهمائی ســاالنه نمایندگی های فروش شرکت ایران ترانسفو و مراسم تجلیل از
نمایندگی های برتر ،در روز چهارشنبه  11اسفند  1395در هتل اسپیناس پاالس
تهران برگزار شد .در ابتدای این مراسم آقای دکتر فتحی پور ،مدیرعامل گروه صنعتی
ایران ترانسفو ،ضمن اشاره به مذاکرات فشرده با شرکت زیمنس اعالم نمود« :طبق
توافق بعمل آمده ،از سال  1396محصوالت گروه ایران ترانسفو تحت لیسانس این
شرکت تولید خواهند شد .همچنین شرکت ما و زیمنس در خصوص تولید مشترک
در سایت پرند به توافق رسیده اند ».مدیرعامل ایران ترانسفو در ادامه اعالم کرد« :در
خصوص افزایش حقوق ورودی ترانسفورماتور رایزنی های گسترده ای صورت گرفته
و امیدواریم در سال جدید عالوه بر تالش بیشتر سیستم گمرگی برای کشف قیمت
پایه ،حقوق ورودی این کاالی استراتژیک نیز از  26به  36درصد افزایش یابد ».وی
در ادامه افزود« :در سال جاری  20درصد از درآمد ایران ترانسفو از طریق نمایندگی
های ما در سراسر ایران محقق شده است و انتظار می رود این مقدار در سال آتی به
 40درصد افزایش یابد» در ادامه مراسم ،آقای دکتر حیدرزاده ،معاونت فروش شرکت
بازرگانی ایران ترانسفو ،ضمن اشاره به سیستمهای  Pushو  Pullدر تولید و فروش
کاال ،اعالم کرد« :استراتژی جدید ایران ترانسفو برمبنای  pullطرح ریزی خواهد شد
و عم ً
ال برنامه تولید کارخانه های این گروه ،برمبنای نیاز واقعی بازار تنظیم میشود».
وی همچنین نمایندگیهای ایران ترانســفو را نزدیکترین بخش سازمان به مشتری
برشمرد و گفت« :طراحی سیستم تولید برمبنای فروش بدون داشتن اطالعات دقیق
از بازار امکان پذیر نیست» و از نمایندگان درخواست کرد که این اطالعات را بصورت
منظم به گروه ارائه دهند.
در ادامه مراسم از نمایندگیهای برتر شرکت ایران ترانسفو قدردانی و تجلیل بعمل آمد.
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مرگ دوازده نفر در نیجریه براثر انفجار
ترانسفورماتور
به گزارش ایندیپندنت ،در روز شنبه  26تیر  1395انفجار ترانسفورماتور قدرت واقع
در منطقه ای مســکونی در حومه شهر آبوجا پایتخت نیجریه دست کم  12کشته
برجای گذاشت .در پی این حادثه پست برق مهر و موم شده و کلیه کارمندان شرکت
برق آبوجا جهت جلوگیری از حمالت انتقام جویانه خانواده کشتهشدگان حادثه به
نقطه نامعلومی در شهر انتقال داده شدند.

لغو برگزاری نهمین کنفرانس ملی نیروگاههای برق
نهمین کنفرانس ملی نیروگاههای برق ایــران که قرار بود به مدت دو روز ( 10الی
 11اسفند) در کرمانشاه برگزار گردد ،بعلت انتخاب شهر کرمانشاه به عنوان میزبان
مسابقات کشتی جام جهانی و عدم امکان اسکان و ارائه خدمات الزم به میهمانان
کنفرانس در مراکز از قبل پیش بینی شده ،لغو شد.

