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فصلنامه ترانسفورماتور -اولین نشریه اختصاصی ترانسفورماتور در ایران
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   مروری بر نیم قرن تجربه تولید ترانسفورماتور در شرکت ایران ترانسفو 
در گفت و گو با مهندس محمدرضا پیروی

   آمار صادرات و واردات ترانسفورماتور، تپ چنجر، بوشینگ و روغن عایقی در نیمه اول سال  1397
   معرفی استاندارد IEC60076-11 )ویرایش سال 2018( در خصوص ترانسفورماتور خشک

   مقایسه روشهای ارزیابی وضعیت و عیب یابی تپ چنجر تحت بار
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فهرست

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.ir ارسال 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.ir با ما در میان بگذارید.
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سخن مدیرمسئول
سرمقاله

ترانسفورماتور از نگاه آمار )1( 

گفت و گو
در شرایط تحریم،  چاره ای جز افزایش عمر تجهیزات نداریم

از ری تا زنجان، با مرد نام آشنای تاریخ ترانسفورماتور ایران
برگی از تاریخ

مقاالت
آنالیز پاسخ فرکانسی نمونه ترانسفورماتور کوره Shell Type و تشخیص عیب آن

تشخیص وضعیت تپ چنجر تحت بار ترانسفورماتورهای قدرت 
بهینه سازی طراحی ترانسفورماتور خشک رزینی مبتنی بر الگوریتم های زیستی

مقره های پالگین و تجربه استفاده از آن در ترانسفورماتورهای توزیع

معرفی استاندارد
ترانسفورماتورهای خشک

ترانسفورماتور از نگاه آمار )2( 

کتاب
ترجمه فصل چهارم کتاب J&P : ساختمان ترانسفورماتور

ترجمه فصل سوم کتاب ABB: عیب یابی ترانسفورماتور
معرفی کتاب

ترانسفورماتور از نگاه آمار )3( 

رویدادهای آتی
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سخن آغازین

ترانسفورماتور از جمله تجهیزات برقی است که نه تنها در شبکه برقرسانی بلکه در 
صنایع مختلف )از نفت و گاز و فوالد گرفته تا خودروسازی و ساختمان( استفاده 
می شود. بسیاری از مهمترین و گرانترین ترانسفورماتورها )مانند ترانسفورماتور 
کوره( مورد نیاز صنایعی غیرمرتبط با صنعت برق می باشند. یکی از دالیل مهمی 
که شرکت ایران ترانسفو و فصلنامه ترانسفورماتور در سال 1393 تصمیم به ایجاد 
همایشی با عنوان کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور گرفتند، لزوم 
تبادل تجارب و اطالعات بین افرادی بود که هرکدام در صنایع بســیار متفاوت 
مشغول به کار بوده لیکن فصل مشترک آنها ترانسفورماتور است.  یکی دیگر از 
دالیل شکل گیری کنفرانس، لزوم انتقال تجارب از کشورهای پیشرفته اروپائی به 
ایران بود. بســیاری از مسائل و مشکالتی که امروزه ما با آن روبرو هستیم، مانند 

مهندس آرش آقائی فر
مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول
فرسوده شدن شبکه برقرسانی و پیر شدن ترانسفورماتورها، چند دهه پیش در 
اروپا اتفاق افتاده و تحقیقات و تجارب فنی بســیار ارزشمندی در این خصوص 
نزد متخصصین ترانســفورماتور در آن قاره وجود دارد. عالوه براین ســازندگان 
و بهره برداران ترانســفورماتور در قالب این کنفرانس با آخرین دســتاوردهای 
بین المللی علمی و تکنولــوژی در زمینه این تجهیز، مانند تپ چنجر تحت بار 
ترانسفورماتورهای توزیع یا ترانسفورماتورهای هوشمند و... آشنا می شوند. در آخر، 
امیدواریم با برگزاری پنجمین کنفرانس و نمایشــگاه بین المللی ترانسفورماتور 
همچون سالهای گذشته، گامی هرچند کوچک در ارتقای دانش فنی سازندگان و 

بهره برداران ترانسفورماتور در کشور عزیزمان برداشته باشیم. 
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اطالعــات و داده هــای آماری موجود نشــان میدهد که درصد قابــل توجهی از 
ترانسفورماتورهای قدرت در شبکه برق کشور سن باالی 20 سال دارند. از اینرو  در 
حال ورود به سن پیری ناوگان ترانسفورماتوری کشور طی سالهای آینده هستیم. این 
نگاه آماری می تواند گواه محکمی بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به مباحث پایش 
وضعیت ترانسفورماتور و تمرکز بر روی آن در سالهای پیش رو باشد. در غالب موارد، 
هنگام اســتفاده از کلمه پایش وضعیت، ذهن ما مهندسین به سمت نیاز به وجود 
تجهیزات اندازه گیری مدرن و نیز سنتی  معطوف می گردد که البته تا حد زیادی 
صحیح  بوده و طبیعتا مستلزم صرف هزینه های مالی می باشد. اگرچه این موضوع 
در جای خود، قابل اعتنا می باشد اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که 
در شرایط فعلی که بنگاه ها با مشکالت نقدینگی مواجه هستند، چگونه می توان گام 

موثری در نیل به هدف فوق الذکر برداشت.
با پیش مقدمه فوق، این سرمقاله قصد دارد که به ضرورت مستند سازی حرفه ای 
بپردازد.  متاسفانه یک ضعف مهم و بنظر ریشه دار در بین بسیاری از ما مهندسین 
ایرانی به چشــم می خورد و آن عدم مســتند سازی علی الخصوص مستند سازی 
متمرکز و یکپارچه اســت. بدون هرگونه تعارف،بنظر می رسد دو عامل عدم اعتقاد 
و تنبلــی هر کدام درصد قابل توجهی از علت های این رفتار باشــند. موارد زیادی 
را می توان مثال زد که برای تجهیزات بســیار گرانقیمتی مانند موتورها، ژنراتورها 
و ترانســفورماتورهای چند میلیارد تومانی، جمعا ده صفحه اطالعات و مستندات 
متمرکز وجود ندارد. در بسیاری از موارد اطالعات مرتبط با اقدام اصالحی، تعویض، 
تعمیر،ســرویس دوره ای یا رویدادها و حوادث مرتبط، فقط در ذهن تکنســین یا 
کارشناس مربوطه ثبت شده است. یا به عنوان مثالی دیگر، در صنایع به وفور دیده 
می شود که اطالعات مهمی مانند نتایج تست های کارخانه ای و داده های طراحی 

مهندس حرمت اله فیروزی
سردبیر

در اختیار شرکت مشاور آن پلنت بوده و با گذشت سالیان،اصال در اختیار بهره بردار 
قرار نگرفته اســت. در موارد متعدد، پایش های مختلفی توسط واحدهای مختلف 
انجام می گردد اما داده ها بصورت پراکنده و جدا از هم در اختیار واحدها می باشــد. 
این کم دقتی در مستندسازی ها و یکپارچه سازی اطالعات فنی و اقدامات دوره  ای 
و نتایج پایش ها، بصورت کامال محسوسی منجر به کم شدن اثربخشی فرایند پایش 
و نگهداری می گردد. با تشــکیل یک پرونده متمرکز )به مانند پرونده پزشکی یک 
بیمار که کلیه کنش ها و واکنش های ریز و درشت ثبت می گردد( برای یک تجهیز 
اســتراتژیک، بهره بردار یک دید جامعی نســبت به تجهیز خود داشته و در موارد 
بسیاری می تواند در کوتاهترین زمان، صحیح ترین تصمیم را اتخاذ نماید. درحالیکه 
عدم تجمیع اطالعات و داده ها، در بسیاری از موارد، از مشکالتی که  به سادگی قابل 
رفع می باشند، مشکالت حاد، تحلیل های اشتباه و تصمیم گیری های غلط می سازد 

و یا بالعکس یک مشکل حاد میتواند از نظرها پنهان گردد.
بسیار بجاست که در کنار عطش بسیار باالیی که امروزه در بسیاری از شرکتها، جهت 
خرید دستگاههای تست و پایش مدرن وجود دارد، بخش کوچکی از این انرژی صرف 
اصالح رویه ها و فرهنگ ســازی در زمینه مستند سازی  حرفه ای گردد که قطعا 
خروجی این اصالح روند با هزینه های مالی بســیار اندک، حتی در کوتاه مدت نیز 

بسیار اثرگذار و ملموس خواهد بود. 
 البته به اقتضای رعایت انصاف، می بایست به این نکته اشاره گردد که هم اکنون در 
تعدادی از شــرکتهای برق  منطقه ای، نیروگاهها و صنایع بزرگ، این رویه تشکیل 
پرونده اختصاصی و متمرکز برای تجهیزات برقی مهم اجرایی گردیده است و اتفاقا 

کمترین حوادث و اتفاقات در این شرکتها را شاهد هستیم.
    

سرمقاله
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ماخذ: گزارش آمار تفصیلی صنعت برق ایران، ویژه توزیع نیروی برق در سال 1396، شرکت مادر تخصصی توانیر، 1397


