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مهندس آرش آقائی فر
مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول
تابســتان  1396فصل خوبی برای صنعت برق کشور نبود .افزایش بی سابقه گرما
بخصوص در مناطق جنوبی ایران پیک مصرف  55400مگاوات در چهاردهم تیرماه
را رقم زد که نســبت به سال قبل  2500مگاوات رشد داشت .همزمانی افزایش دما
و پیک بار ،قابلیت اطمینان پائین و آســیب پذیــری تجهیزات صنعت برق (بویژه
ترانسفورماتور) را آشکار نمود .به لطف شبکه های مجازی ،آتش سوزی و انفجارهای
ترانسفورماتور نه تنها در فضای غیررسمی بلکه در صدا و سیما و رسانههای جمعی
نیز بازتاب گسترده ای داشت .این شرایط بحرانی (و همچنین قطع برق گسترده در
استان خوزستان در  23بهمن  1395که تبعات سنگین اقتصادی بر صنایع و بویژه
صنعت نفت تحمیل کرد) پرده از واقعیتی برداشت که سالهاست برای کارشناسان
صنعت برق آشکار است :شبکه برق ما فرسوده است (حداقل  30درصد از تجهیزات
و بویژه ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت ،عمری بیش از  20سال دارند) و عدم وجود
نقدینگی مناسب در وزارت نیرو نه تنها صنعت برق را ورشکسته نموده بلکه برقرسانی
پایدار و مطمئن را نیز در آستانه فروپاشی قرارداده است .لیکن چه باید کرد؟ شاید
سه راه بیشتر نداشته باشیم:
راه اول :ســرمایه گذاری گسترده برای نوســازی صنعت برق .این استراتژی نیاز به
سرمایه گذاری بسیار باالئی دارد بعنوان مثال برای جایگزینی ترانسفورماتورهای توزیع
و قدرت با عمر بیش از بیست سال رقمی بیش از دو میلیارد یورو سرمایه الزم است.
(به مقاله چاپ شده در همین شماره با عنوان بیمه ترانسفورماتور رجوع شود) طبعا
توان تامین چنین سرمایهای در شرایط فعلی اقتصاد کشور عملی نیست.
راه دوم :بروز کردن سیستمهای سرویس و نگهداری و جایگزینی تفکر سنتی تعمیرات
تجهیزات برمبنای زمان و پیشــگیرانه با تعمیرات برمبنای وضعیت و پیشگویانه و
ارزیابی وضعیت کل تجهیزات صنعت برق علی الخصوص تجهیزات با عمر بیش از 20
سال که راهکار بسیار ارزانتر و حتی مفیدتر و موثرتری از راه اول است .بعنوان مثال در
خصوص ترانسفورماتور با ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت شبکه برق
می توان ترانسفورماتورهای مشکل دار را شناسائی و با انجام برخی اقدامات اصالحی
ارزان قیمت (در مقایسه با قیمت ترانسفورماتور) عمر مفید و قابلیت اطمینان آنها را
افزایش داد .راه ســوم راه بی برگشت بی فرجام ،یعنی ادامه دادن این شرایط که در
آینده نزدیک به فروپاشی کل سیستم برق منجر خواهد شد و چهاردهمین صنعت
برق دنیا (از لحاظ تولید برق) را به ورشکستی کامل خواهد کشاند بطوریکه حتی
توان تامین برق پایدار برای کل کشور را نیز نخواهد داشت.
در اینجا شاید تجربه کشورهای صاحب تکنولوژی مانند آلمان به کار آید .کشور آلمان

۲

ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ
|

ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۹۵

پس از جنگ جهانی دوم دو بار با چنین مسئله ای روبرو شد:
 )1فروپاشــی دیوار برلین در ســال  ،1989اتحاد آلمان غربی صنعتی و پیشرفته
را با آلمان شــرقی عقب ماندهتر از لحاظ صنعتی و اقتصادی موجب شد .صنایع و
زیرساختهای آلمان غربی آنچنان پیشرفته تر از آلمان شرقی بود که عمال امکان ادغام
دو کشور به لحاظ صنعتی وجود نداشت .استراتژی که آلمان متحد در این خصوص
برگزید ،سرمایه گذاری کالن جهت نوسازی صنایع و زیرساختهای آلمان شرقی بود
که تنها به لطف اقتصاد قدرتمند آلمان غربی ممکن شد.
 )2گرچه نوســازی صنایع و زیرساختهای آلمان پس از جنگ جهانی دوم از همان
روزهای پایانی جنگ آغاز شد لیکن این ققنوس تنها در دهه  60میالدی بود که از
خاکستر جنگ سربلند کرد وبه کشوری پیشرفته و ثروتمند تبدیل شد .با ورود به
دهه  90میالدی ،آلمان با بحرانی با عنوان فرسودگی زیرساختها (بویژه صنعت برق)
روبرو شد .مسئله مهمی که این کشور با آن روبرو شد این بود :آیا تجهیزات قدیمی
را باید نوسازی نمود یا می توان از آنها مجدد استفاده کرد .بعنوان مثال در خصوص
ترانسفورماتور صورت مسئله این بود :آیا ترانسفورماتوری که بیش از  30سال از عمر
آن گذشــته را باید تعویض نمود یا همچنان می تــوان از آن بهره برداری کرد؟ در
صورت ادامه بهره برداری ،قابلیت اطمینان این تجهیز تا چه میزان کاهش مییابد و تا
چه میزان کاهش قابلیت اطمینان مقبول است؟ آیا مدت زمان بهره برداری از ترانس
با عمر واقعی آن برابر است؟ چگونه می توان از پایان عمر واقعی این تجهیز حداقل
یک تا دو ســال قبل از وقوع خطا مطلع شد؟ و سئواالتی از این دست .خوشبختانه
تحقیقات اساسی محققین ،دانشگاهها و شرکتهای صنعتی در این کشور به نتیجه
رسید و حاصل آن دانشی شد با نام« :ارزیابی وضعیت و عمر سنجی ترانسفورماتور».
این دانش به راحتی و با صرف هزینه اندک قابل انتقال به کشــور ما بوده و بجای
سرمایه گذاری زیاد جهت پاسخگوئی به این سئواالت کلیدی می توانیم از تجربیات
دانشــگاهها و شرکتهای آلمانی در این خصوص بهره مند شویم منتها با این شرط
مهم که این تجارب و دانش فنی با توجه شرایط اقلیمی و اقتصادی و فنی کشور ما
بازنویسی و بازنگری شود.
هدف اصلی و غائی نشریه ترانسفورماتور نیز انتقال این دانش فنی با حداقل هزینه
به ایران است و این مهم را عالوه بر مطالب منتشر شده در مجله ،از طریق برگزاری
کنفرانســها و دوره های آموزشــی دنبال می کنیم .امید اســت با همکاری همه
دســتاندرکاران صنعت برق از این پیچ خطرناک به سالمت عبور کرده و به دوران
شکوفائی صنعت برق بازگردیم.
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مهندس محمد میری
سردبیر

سرمقاله
در این شماره از نشریه به مبحث آزمون گازکروماتوگرافی یا عیب یابی ترانسفورماتور
بــا آنالیز گازهای محلول در روغن ،پررنگتر از شــمارههای قبل پرداختهایم .هم در
بحث معرفی اســتاندارد  IE C 6 05 9 9و هم در ترجمه فصل سوم کتاب «راهنمای
جامع سرویس و نگهداری ترانسفورماتور  »A B Bو همچنین در سایر مقاالت منتشر
شــده در این شماره نیز مستقیم و غیرمســتقیم به این موضوع اشاره شده است.
واقعیت اینست که باگذشت بیش از  60سال از شناسائی کاربرد گازکروماتوگرافی
در عیب یابی ترانسفورماتور ،اکنون این روش نقش بسیار پررنگی در ارزیابی وضعیت
اولیه ترانسفورماتور ایفا میکند .حتی در سالهای اخیر بحث عیب یابی تپ چنجر
و بوشینگ با کمک گازکروماتوگرافی نیز جای خود را در استانداردها باز کرده است.
لیکــن این روش مهم عیب یابی همواره با افراط و تفریط هایی در ایران همراه بوده
است .برخی از نکات مهمی که در خصوص این آزمون الزم به یادآوری است در اینجا
ذکر می شود:
 )1گازکروماتوگرافی صرفا نقطه شروع عیب یابی ترانسفورماتور است و نه تنها روش و
نه آخرین روش :گازکروماتوگرافی نمای کلی از وضعیت ناوگان ترانسفورماتورهای مورد
بهره برداری را به ما نشان داده و تصمیمهای بعدی مانند تکرار آزمونهای روغن ،ادامه
کار ترانس ،جایگزینی با رزرو ،انجام آزمونهای الکتریکی ،تعمیر ،سفارش ترانسفورماتور
نو ،نصب سیستمهای پایش و  ...براساس نتایج این آزمون شکل میگیرد.
 )2علت استفاده از تست گازکروماتوگرافی بعنوان نقطه شروع فرآیند ارزیابی وضعیت
ناوگان ترانسفورماتوری موارد ذیل است:
هزینه پایین در مقایســه با آزمونهای الکتریکی و همچنین در مقایسه با قمیت

خودترانسفورماتور
عدم نیاز به خاموشی ترانسفورماتور
اطالعات بســیار خوبی که از آزمونهای روغن در مقایسه با آزمونهای الکتریکی
بدســت میاد (بعنوان مثال با ازمون  F D Sتنها میتوان رطوبت کاغذ را بدست آورد
درحالی که گازکروماتوگرافی تصویری کلی تر از وضعیت ترانس به ما می دهد).
با انجام این آزمون می توان ترانســفورماتورهای مشکل دار را شناسایی و تمرکز
خود را صرفاً به این ترانسها معطوف کرد .فرض کنید یک نیروگاه یا مجتع صنعتی
بیش از  30دستگاه ترانسفورماتور مهم را در اختیار دارد .به منظور ارزیابی وضعیت
این تجهیزات تنها راه ممکن انجام یک تست مقرون به صرفه و ارزان قیمت است که
بتواند عالوه بر دانستن وضعیت کلی آنها ،ترانسفورماتورهای مسئله دار را نیز شناسائی
کند و گازکروماتوگرافی عمال تنها آزمونی است که این امکان را در اختیار بهره بردار
قرار میدهد .با انجام این آزمون برروی  30دستگاه ترانسفورماتور ممکن است تنها 3
ترانس نیاز به رسیدگی بیشتر و صرف هزینه و وقت داشته باشند .این مساله صرفه
جویی بسیار زیادی در بحث سرویس و نگهداری بدنبال دارد.
 )3آزمون گازکروماتوگرافی حتی برای ترانســهای توزیع نیز کاربرد دارد و علت ان
قیمت پایین این تست در مقایسه با قیمت ترانسفورماتور است.
با این وجود نباید از گازکروماتوگرافی انتظار معجزه داشت و همانطور که ذکر شد این
آزمون تنها تصویری کلی از وضعیت ترانس ترسیم می کند .بعنوان مثال در صورت
وجود تخلیه جزیی آزمون گازکروماتوگرافی تنها قادر به شناسایی وجود این خطاست
و قادر نیست مقدار و مکان تخلیه جزیی را به ما نشان دهد.
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اخبارکوتاهصنعتترانسفورماتور

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت ایران ترانسفو
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ترانسفو منتهی به عملکرد سال  1395در
تاریخ 1396/04/11با حضور 86درصد از ســهامداران محترم در نیروگاه طرشت در
تهران تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه دکتر فتحیپور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو
به ارائه گزارش فعالیتهای شــرکت پرداخت که رئوس مطالب بیانشده شامل موارد
ذیل بود:
ایجاد فضای آرامش و امید در فضای کارگری و تولیدی و ارتقاء امنیت شغلی
وصول چشمگیر مطالبات ارزی و ریالی (اخذ اوراق مشارکت و خزانه اسالمی و مبالغ
ارزی برای خرید مواد اولیه)
عدم استفاده از هرگونه تسهیالت بانکی جدید در راستای کاهش هزینههای مالی
تهاتر مالیاتهای شرکت با مطالبات از دولت
فعالیت رو به رشد شرکت در راستای ایجاد جذابیت در بازار سرمایه
ایجاد افزایش قدرت رقابتپذیری شرکت در تولید ترانسفورماتور با هدفمندی هزینهها
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کاهش نرخ سود بانکی تسهیالت دریافتی با نرخ باال به حدود 18درصد
افزایش 9درصدی مبلغ فروش در سال 1395با توجه به افزایش در حجم فروش
سال 1394
افزایش 91درصدی ارزش صادرات در سال 1395نسبت به صادرات در سال 1394
رشــد 11درصدی سود هر سهم شرکت در سال  1395نسبت به سود هر سهم
در سال 1394
کاهش حوادث کارخانه از 16مورد در سال  94به 5مورد در سال 1395
ادامه برنامه بومی ســازی و تولید محصوالت نوین و جدید در راســتای اجرای
سیاستهایاقتصادمقاومتی.
در ادامه پس از ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،موارد ذیل مورد تصویب مجمع
قرار گرفت:
صورتهای مالی شرکت
تقسیم سود هر سهم به مبلغ 620ریال
تعیین اعضای هیئت مدیره جدید به شرح ذیل:
شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی
شرکت صنعت و تجارت آداک
شرکت امین توان آفرین ساز
شرکت گسترش آتیه آرمان

ﺍﺧﺒـﺎﺭ

بزرگداشتقربانیان
فاجعه آتش سوزی
داکا
 13خــرداد  1389آتــش گرفتــن یک
دستگاه ترانسفورماتور توزیع در شهر داکا
پایتخت بنگالدش منجر به کشته شدن
 124نفر شــد و یکی از بزرگترین فجایع
انسانی مرتبط با ترانس را رقم زد .امسال
نیز مطابق ســالهای گذشته در هفتمین
سالگرد این فاجعه ،خانواده قربانیان گرد
هم آمده و یاد آنها را گرامی داشتند.

قطع برق آمل ،محمودآباد
و نور بعلت آتش سوزی
ترانسفورماتور 230کیلوولت
پستبابکان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران آتش سوزی یک دســتگاه ترانسفورماتور پست
 230کیلوولت بابکان در  7مرداد  96موجب قطع برق
شهرهای آمل ،محمود آباد و نور 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 شــرکت ایران ترانســفو ری و نشــریه
ترانسفورماتور و با تدریس مهندس ایرج فکور (مدیر تولید کارخانه ایران
ترانسفو ری) و مهندس جعفر شــریفی (مدیر آزمایشگاه شرکت الوند
تــوان انرژی) در روزهای  31فروردین و یک اردیبهشــت  1396برگزار
گردیــد .آموزش گیرندگان در ایــن دوره بصورت عملی با نحوه تولید و
تست ترانسفورماتورهای توزیع و عملکرد دستگاه تصفیه فیزیکی روغن
ترانسفورماتور آشنا شدند.
ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ
|

ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۹۵

۵
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مشخصات ترانسفورماتورهای اصلی نیروگاهی در پایان سال 1394
تعداد و ظرفیت
ردیف

نام نیروگاه

1

نیروگاه صوفیان

2

تبریز( 2گازی)

3

تبریز(2بخاری)

4

سهند بناب

نسبت تبدیل کیلو ولت

112

مگا ولت آمپر

تعداد

10.50/132

56
56

1
1

1363
1364

11/230

67/5

1

1358

67/5

20/230

450
450

1
1

1365
1368

900

20/230

400
400

1
1

1383
1384

800

5

سد ارس

10.50/20/132
10.50/132

16
30

1
1

1350
1350

46

6

سد مهاباد

6.30/20

3/8

2

1351

7/5

7

ارومیه

11.50/20

30

2

1360

60

چرخه ترکیبی خوی 3

13.80/230
10.50/132

125
125

2
1

1377
1381

375

15.70/230

200
200

4
2

1385
1389

1200

10.50/20

20
15

1
1

1381
1381

35

15.70/230

200
200
200

2
2
2

1386
1387
1389

1200

20/230

400
380
150
45

1
1
1
2

1356
1356
1356
1356

1020/0

10.50/63

63
55
40

2
2
3

1359
1359
1359

356/0

250

4

1361

1000

4

1361

1000

1368

69
400

8

۶

ترانس

سال بهره برداری

جمع ظرفیت ترانس
(مگا ولت آمپر)

9

نیروگاه چرخه ترکیبی ارومیه

10

سد مغان

11

نیروگاه سبالن

12

نیروگاه اصفهان( 1اسالم آباد)

13

نیروگاه ذوب آهن

14

نیروگاه منتظری400

15.50/400

15

نیروگاه منتظری 230

15.50/230

250

16

نیروگاه هسا

6.30/63

23

3

17

نیروگاه فوالد مبارکه

6.60/63

100

4

1369

18

نیروگاه سد زاینده رود

11.50/63
10.60/63

23
23

1
2

1369
1369

69

19

نیروگاه کوهرنگ

6.30/63

25

2

1384

50

20

نیروگاه جنوب اصفهان

15.70/400

200

6

1384

1200

21

نیروگاه کاشان گازی

15.50/230

200

2

1388

400

22

نیروگاه کارون 4

15.50/400

250

4

1389

1000

23

نیروگاه زواره

15.70/230

200
200

2
1

1390
1391

600

24

نیروگاه درود

20/11.50/63

30

2

1362

60

25

نیروگاه شازند

20/230

406/3

4

1379

1625/2

26

نیروگاه شهید مفتح

20/230

312/5

4

1373

1250

27

سد امیر کبیر

14.40/63

50

2

1390

100
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13.80/63

6.30/63

