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به سوی  ۱۵۰سال آینده

سال  ۱۸۶۸یک کارگاه کوچک که چهارچوبهای برشاره

تولید میکرد در منطقهای از شهر رگنزبورگ آلمان به نام

رینهاوزن تاسیس شد .این کارگاه در دنیایی بود که هنوز

الکتریسیته وجود نداشت ۱۵۰ .سال در زمان پیش میآییم

و آن کارگاه تبدیل به یک شرکت جهانی شده است که

محصوالت و خدماتش کیفیت و دسترسی پذیری انرژی

الکتریکی را بهبود میبخشد .احساس جسارت گروه رینهاوزن،

روحی ه ابداعگر و اشتیاقش برای پی گرفتن مسیرهای تازه آن را

به یک شریک قابل اطمینان با تفکر پیشگام برای صنعت انرژی،

آنطور که امروزه هست ،تبدیل کرده است .به مناسبت سالگرد

تاسیس شرکت ،این ویژهنامه آنلود را منتشر کردهایم و در آن
شما را به سفری به گذشته خواهیم برد ،آن چه که امروز در

جهت آماده شدن برای آینده انجام میدهیم را برای شما شرح
میدهیم و به شما نشان میدهیم که چرا برای  ۱۵۰سال دیگر

Cover: Peter Bartels

همچنان میتوانید روی ما حساب کنید.
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به سوی  ۱۵۰سال آینده

 ۱۵۰سال گذشته
جریان تاریخ عمدتا توسط رویدادهای مشخصی که رخ میدهند شکل گرفته است.
در اینجا وقایع کلیدی از تاریخ رینهاوزن را مشاهده میکنید.

امروز ،گروه رینهاوزن یک
شرکت خانوادگی است
با حضوری جهانی .زمانی
تنها تامین کنند ه قطعات
بود و اکنون توسعه یافته
تا ارایه دهند ه راهکار
باشد.این گروه نه تنها
تپچنجرهایتحتبار
تولید میکند بلکه دامنه
وسیعی از خدمات با
موضوع ترانسفورماتور را
ارایه میدهد.

دکتر برنهارد یانسن

چرخدندهای که شروع دوره جدیدی را
اعالم میکند.
این چرخدنده را  MRبرای اولین تپچنجر
تحت بار دنیا بر اساس مشخصاتی که دکتر
برنهارد یانسن 3فراهم کرده بود تولید
کرد .هیچ کسب و کار دیگری در منطقه
رگنزبورگ توانایی ساخت آن با چنین دقتی
را نداشت.
(به صفحهی  ۱۰بروید تا
تاریخچهی کامل را بخوانید)

Maschinenfabrik Reinhausen, Gernot Walter

یک کارگاه در منطقه
رینهاوزن شهر رگنزبورگ
تصمیممیگیرد که به
جای فراهم کردن قطعات
تعمیری ،ار ه قاب برش
مخصوص خودش را برای
صنعت چوب تولید کند.
این کارگاه تبدیل به یک
کسب و کار روبهرشد
میشود .در سال ۱۹۰۱
آندره اس شویبک 1کنترل
شرکت را به دست گرفته
و نام «شرکت ماشین
سازی رینهاوزن  »2را بر
روی آن میگذارد .صنعت
چوب پس از جنگ جهانی
اول قدرتش را از دست
داد ،اما اسکار و ریچارد
پسران شویبک (تصاویر
باال) کسب و کار را با
تولید قطعات یدکی برای
کاربردهایی مانند دوچرخه
سرپا نگه داشتند.
همچنین آنها در حوزه
تولید هواپیما نیز دست
به تجربه زدند.

اکنون به واسط ه ETOS
(اولین سیستم عامل باز
برایترانسفورماتورهای
قدرت که طراحی شده
است تا تولید کنندهها و
اپراتورهای شبکه مطمئن
باشند برای آینده تجهیز
شدهاند) شرکت به سوی
عصر دیجیتال در حرکت
است.
(صفحه  52را ببینید)

زمانی که دکتر برنهارد یانسن یک
اصول کلیدزنی نوینی را در ده ه ۱۹۲۰
ارایه داد ،در حوز ه خودش تحولی
اساسی ایجاد کرد .این اختراع برای
اولین بار امکان تغییر ولتاژ را برای
ترانسفورماتورهایی که زیر بار هستند
فراهم کرد .این حقیقت که کلیدهای
تنظیم ولتاژ امروزی نیز بر پای ه همین
قوانین کار میکنند شاهدی بر قدرت آن
است – و بدون آن گروه رینهاوزن هرگز
وجود نمیداشت.
مردی که پشت همهی اینهاست چه
کسی است؟ یانسن ،فرزند یک استاد
ساعت ساز ،در  ۳۱آگوست  ۱۸۹۹در
ویسن/زیگ 4محلهای که امروزه در

ایالت راینلند-پاالتینات آلمان قرار
دارد متولد شد .حتی در اوایل دور ه
تحصیلش اشتیاق زیادی به علوم نشان
میداد .در سال  1919تحصیل در رشته
مهندسی مکانیک و مهندسی برق را در
یک دانشگاه صنعتی در هانوفر شروع
کرد .پس از آن دوران کاریاش را در
نیروگاه همان شهر آغاز کرد .در سال
 ۱۹۲۸در حالی که تنها  ۲۹سال سن
داشت ،یانسن یکی از اعضای هیئت
مدیر ه شرکت اوبرفالتزورک 6رگنزبورگ
شد .شرکتی برقی که او آنرا به یک
پیشتاز در عرصه تامین انرژی تبدیل
کرد .دکتر یانسن در یک حادث ه رانندگی
در  ۱۵اکتبر  ۱۹۵۸از دنیا رفت.
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1) Andreas Scheubeck / 2) Maschinenfabrik Reinhausen / 3) Bernhard Janson / 4) Wiessen/Sieg / 5) Rhineland-Palatinate / 6) Oberpfalzwerke
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 سال آینده۱۵۰ به سوی

فهرست

 کارآموز و چرخدنده10

چگونه شرکت ماشین ساز رینهاوزن شروع به ساخت
 برگرفته از رویدادهای واقعی.تپ چنجر کرد

 حداکثر ولتاژ در لندن20

 مانع از بروز هرگونه رخداد،چگونه سیستم سیار تست
 کیلومتر200 غیرمنتظره ناگوار در حین راه اندازی
.کابل فشارقوی شد

 روش42 پیش بینی دقیق تغییرات شبکه بر
دهن کردن آینده
قرسانی در آین
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 طلو52 رینهاوزن ترانسفورماتورها را با اس
عاولعصر دیجیتال،E
TOS تفاده از
باز
ین سیستم عامل
جهان در زمینه ترانسفور
. هوشمند می کند،ماتور
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،دکتر استفان بیرر
ت ازازشهرککرها نهراسید5العا
مشاور امنیت فناوری اط
نکات کلی
دی امنیت س
، GIA ت مشاوره
ایبری در شبکههای برقر
.سانی را توضیح می دهد

 آنها می دانند درباره چه چیزی صحبت می کنند26

 بر تمام صنعت برق،پنج متخصص بی همتا که با کار و دانش خود
تاثیرگذاشتهاند

 نوآوری62
مایکل
مایکل لوکاس
لوکاس کارمند شرکت
 راهکارهای خالق، LEAG
سا
می طلبد از اینرو
لهاست به محصوالت رین
.هاوزن اتکا کرده است

 زنگ خطر در کارخانه فوالد30

تخریب
0
 هنر تخریب7
 در مر.نوعی هنر است
کز
ت
س
ت
رین
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ا
ین هنر
کا
برای اطمینان از
رکرد صحیح و ایمن محص
.والت استفاده می شود

! ما اولین هستیم93

چگونه رینهاوزن از زمان ساخت اولین تپ چنجر تحت بار تا کنون
.پیشتاز تکنولوژی بوده است

 کار کردن برای دنیای شما80

gniröD nevS ,reldnihcS aneL ,retlaW tonreG

 مقدمه- 2
 نوآور- 19
 شبکه ساز-32
 متقاعد کننده-51
 قابل اعتماد-92
 شناسنامه نشریه-98
 نظرات شما-99

 وداع آخر33

 برای آخرین بار با تپ چنجرهای تحت بارMR این کارمندان
.وداع می کنند

 خرد کردن ارقام90

.چوب شور و تپ چنجر تحت بار چه ارتباطی با یکدیگر دارند
 سالگرد تاسیس شرکتمان این ارتباط150 برخی آمار و ارقام را در
.را نشان خواهد داد

 مانع از سردشدن کوره یک شرکتMR تکنسینهای سرویس شرکت
.فوالد سازی در اندونزی شدند

.آنچه رینهاوزن انجام می دهد هرروز به دنیا روشنی می بخشد
.نقشه انرژی این موضوع را می شکافد

An Energized
Approach to Energy
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Solutions
and Systems

Anforderungen an Netzbetrieb und Betriebsmittel

Trafoindustrie.

steigen. Wir bieten Anlagenbauern das Know-how
und die geeigneten Systeme, um kritische Netzknoten mit der notwendigen Intelligenz für eine sichere
und wirtschaftliche Betriebsführung auszustatten.
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Haben Sie Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen?
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Die Kundensysteme werden immer komplexer, die

sen um die Bedürfnisse der Netzbetreiber und die
technischen Möglichkeiten der Trafohersteller
macht uns zum weltweit anerkannten Partner der

triebsmittel sicherzustellen. Das gilt für öffentliche
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SYSTEM INTEGRATORS

Unser systemisches Denken und einzigartiges Wis-

tungen, um die optimale Verfügbarkeit der Bewie auch in der Industrie genutzte Netze.
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Wir sind jederzeit für Sie da: service@reinhausen.com
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TRANSFORMER MANUFACTURERS

den volatiler und damit komplexer. Wir bieten
Netzbetreibern intelligente Systeme und Dienstleis-

We improve the quality and availability of electrical
energy with smart products, systems, and services.

 سال! بعداز آن چه؟150 82

، دکتر نیکوالس مایر شویبک و مایکل روهده:مدیران عامل
.آنچه برای آینده در سر دارند را بازگو می کنند

Based Entirely on Your Needs
NETWORK OPERATORS
Die Energienetze befinden sich im Wandel. Sie wer-
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TAP CHANGERS AND ACCESSORIES
FOR TRANSFORMERS
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DIGITAL SOLUTIONS & ELECTRONICS

AFTER-SALES-SERVICES

Dezentrale Erzeuger, volatile Spannungen und eine

Wir bieten alle Serviceleistungen für ein langes Tra-

Neben Stufenschaltern für jede Spannungsebene

gestiegene Komplexität der Netze sind nur einige

und Anwendung bieten wir ein umfassendes Pro-

Anforderungen, vor denen Netzbetreiber stehen.

duktportfolio für Leistungs- und Verteiltransforma-
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POWER QUALITY

HOLLOW COMPOSITE INSULATORS

HIGH-VOLTAGE TESTING TECHNOLOGY

Unsere innovativen Filter- und Kompensationslö-

Power Composites, eine 100%-tige Tochter der Rein-

HIGHVOLT ist einer der Marktführer für Systeme

DIGITALIZATION OF METAL-CUTTING
MANUFACTURING

der Hochspannungs-Prüf- und Messtechnik und ge-

Wir können auch Industrie 4.0. Mit der industrie-

foleben. Dazu gehören Beratung, Wartung und Re-

sungen helfen dabei, die Netze sauber zu halten.

hausen Gruppe, designt und fertigt Isolierrohre aus

trofit von Komponenten sowie Schulungen. Unser

Anwendungsfälle sind beispielsweise die Ober-

glasfaserverstärktem Kunststoff sowie Verbund-

hört seit 2002 zur Reinhausen-Gruppe. Mit mobilen

erprobten Assistenzsystemlösung ValueFacturing

schwingungs- und Flickerkompensation bei den er-

hohlisolatoren mit langjähriger Expertise in höchs-

und stationären Wechselspannungs- und Gleich-

können Unternehmen der Zerspanungsindustrie

Mit unserer Digitalsierungslösung ETOS® bieten wir

einzigartiges Diagnoseverfahren FLEETSCAN 2D

toren. Sensoren und Schutzeinrichtungen sowie

ein offenes System, die Sicherheit und Resilienz der

unterstützt die praxisgerechte Bewertung von Tra-

neuerbaren Energien und in Industriebetrieben

ter MR-Qualität. Die Produkte halten enormen elek-

spannungsprüfsystemen können Hersteller und Be-

ihre Fertigungsdaten vernetzen und ihre Produk-

Umsteller runden das Angebot ab.

Netze zu erhöhen und für eine effiziente Auslas-

foflotten.

oder Schiffen.

trischen und mechanischen Belastungen stand und

treiber ihre Betriebsmittel und Systeme prüfen und

tion intelligent machen.

eignen sich für zahlreiche Anwendungen mit kom-

überwachen und ihren sicheren Einsatz gewähr-

plexen Anforderungen an die Isolation.

leisten.

tung der Transformatoren zu sorgen.
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به سوی  ۱۵۰سال آینده

کارآموز

اقتباسی آزاد از یک
داستان واقعی

و چرخدنده

یا
چطور شرکت ماشین سازی رینهاوزن به سمت تولید
کلیدهای تنظیم ولتاژ حرکت کرد.

رگنزبورگ ۴ ،نوامبر ،۱۹۲۹ساعت  ۱۰صبح
دکتر برنهارد یانسن در حالی که نامهای از یک کارگاه فلزکاری دیگر را مچاله میکرد فریاد زد" :باورم نمیشه
ن بود و حاال
کسی از پسش بر نیامده!" چرخدنده هنوز روی میز افتاده بود .یک چرخدنده که سوراخی روی آ 
مهندس جوان اهل هانوفر با عصبانیت به آن خیره شده بود.
آن سوراخ لعنتی! او در این فکر بود که چرا کسی نمیتواند یکی مثل آن را بسازد که دریل شده نباشد.
یانسن بلند شد و ایستاد ،به سمت در رفت و به دفتر بیرونی نگاه کرد.
 "خانم اگلهوفر 1میشه لطف کنید یک فنجان چای برای من درست کنید؟"" البته قربان .حالتون خوبه؟"2
 "خب ،یک پاسخ منفی از کارگاه نیکیش اومد .همین امروز صبح .این ششمین پاسخ منفی بود .دارم نگرانمیشم که شاید نتونیم این نمونههای اولیه رو بسازیم .روی کاغذ کامال واضحه .اما هیچ کجایی این اطراف یک
ن حرفها درد بیارم .لطفا یک چای بابونه با
فلزکار الیق پیدا نمیکنم .در هر حال ،نمیخوام سر شما را با ای 
شکر زیاد برای من بیار".
یانسن دوباره در را بست و رفت پشت پنجره .آن بیرون ،روز کاری در خیابانها در جریان بود .گاریهایی که
توسط اسبها کشیده میشدند و الوار و صندوقهای سیب را حمل میکردند پشت اتاق یانسن میغریدند .در
گوشهی چشمش اتومبیل شهردار هیپ 3را دید که خاموش شد .او مالک تنها اتومبیل سبز رنگ در کل منطقه
رگنزبورگ بود .نگاه یانسن روی دود مرطوبی که از دودکش کارخان ه شکر باواریا بلند میشد آرام گرفت .این
کارخانهی شکر ،بزرگترین کارخانه در منطقه بود .آنها هم تشن ه الکتریسیتهای بودند که یانسن میتوانست
فراهم کند .یانسن مدیر فنی اوبرفالتزورک بود ،یک شرکت آب و برق منطقهای که تهیه الکتریسیته رگنزبورگ
و مناطق اطراف را به عهده داشــت .شــهرت او به عنوان یک مخترع با استعداد یا حتی درخشان به کمکش
آمده بود تا با تنها  ۲۹سال سن ،بتواند موقعیتش را به عنوان عضو هیئت مدیره در باواریا مستحکم کند .این
موضوع مربوط به یک سال پیش بود .زمانی که میخواست این کار را به دست بیاورد ،مافوقهای آیندهاش را
با طرح ثبت اختراعی که برای یک کلید تنظیم ولتاژ در دست داشت تحت تاثیر قرار داد .استفاده از این طرح
میتوانست ولتاژ ترانسفورماتورها را در حالتی که زیر بار کامل هستند تغییر دهد ،بدون اینکه وقفهای در تامین
برق ایجاد شود .این میتوانست راهکاری برای یک مسئل ه ضروری باشد :چطور نیروگاهها میتوانند برای خانهها
الکتریسیته با ولتاژ ثابت فراهم کنند؟ با تعداد رو به رشد کارخانهها و ماشینآالتی که نیازمند الکتریسیته بودند،
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