08

–––––––––––––––––

The Reinhausen Magazine

سالمی
به فردا!

چگونه فناوری شرکت رینهازن
به دنیایی پایدار یاری میرساند.
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-بسیارمختصر-

بندرهای تمیز

توان الکتریکی مورد نیاز کشتیهای باری و مسافری بین  3تا 16مگاوات است

که با مصرف برق یک شهر کوچک قابل مقایسه است .در اغلب بندرهای دنیا
حتی در زمان پهلو گرفتن کشتی ،ژنراتورهای دیزل در حال کار هستند.

چراکه خدمه ،میهمانان و صد البته تجهیزات ،نیاز به برق دارند .گازهای
خروجی ناشی از کارکرد این ژنراتورها باعث آلودگی شهرهای بندری
میشود .از اینرو شهرهای هامبورگ 1و کیل( 2عکس) اولین بنادری

هستند که توان الکتریکی مورد نیاز کشتیها را از خود شهر تأمین

میکنند .تأمین برق کشتی از بندر ،پیچیدهتر از اتصال صرف کابل

به اسکله و خاموش کردن ژنراتورهای دیزل است .سطوح ولتاژی و

فرکانسهای کشتی و بندر متفاوت هستند .از اینرو به مبدلهای
فرکانسی و ترانسفورماتورهای تطبیق نیاز داریم .فیلترهای

اکتیو و پسیو ® GRIDCONرینهازن 3در این نوع برقرسانی

مورد استفاده قرار میگیرند تا بصورت مستقیم از آلوده نشدن
شبکهی توزیع برق شهری به هارمونیکهای مختلف و

بهصورت غیرمستقیم از آلوده نشدن هوای شهرها اطمینان
حاصل شود.

اطالعات بیشتر در خصوص فیلترها در لینک ذیل ارائه
شده است:

www.reinhausen.com/gridcon

1) Hamburg
2) Kiel
3) Reinhausen
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سرمقاله

خوانندگانعزیز

ویلفرد برور
مدیرعامل
گروه رینهازن

اجازه دهید امروز شما را به آینده ببریم :آیندهی تأمین انرژی .در این
شماره از مجله ،فناوریهای شرکت رینهازن برای دنیای پایدار فردا و پس
از آن را بررسی خواهیم کرد.
ما درحال حاضر در بسیاری از نقاط دنیا ،از طریق راهکارهای هوشمند،
در حال آمادهسازی شبکههای برقرسانی برای پایداری و دیجیتال شدن
هستیم .اتصال انرژیهای نو ،سیستم عامل باز ® ETOSدر کنار تجهیزات
® MSENSEبرای دیجیتال شدن دستگاهها یا روشهای خالق ،کم حجم
و مقرون بهصرفه برای شارژ خودروهای برقی ،همگی نمونههایی از
آیندهنگری ماست .مطالب را بخوانید و خودتان قضاوت کنید!
پایداری برای ما همچنین به معنای عمر باالی محصوالت تولیدی نیز
هست .بیش از 80درصد از تپچنجرهای نصب شده همچنان با قابلیت
اطمینان باال مورد بهرهبرداری قراردارند .به منظور اطمینان از ادامهی این
روند ،ما پیشنهادهای ویژهای در خصوص سرویس ،تعمیر ،تأمین قطعات،
ارزیابی وضعیت و اجرای پروژههای بهینهسازی و افزایش عمر ترانسفورماتور
به بهرهبرداران ارائه میدهیم .بازههای طوالنیتر سرویس ،قابلیت اطمینان
باالتر و عمر بیشتر ،همگی به معنای افزایش پایداری و هزینهی کمتر در طول
عمر کاری تجهیز است.
با تشکر از اینکه مجله ما را میخوانید.
1
ویلفرد برور
2
مدیرعامل شرکت ماشینسازی رینهازن

2) Maschinenfabrik Reinhausen

Helmut Koch

1) Wilfried Breuer
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اینترنت انرژی :گفتوگو با الرس تامسن ،آینده پژوه در خصوص شبکههای برقرسانی آینده و چالشهای بخش انرژی

اندازهگیری بهتر :چگونه یک شــرکت تایوانی با استفاده از سنسورهای اندازهگیری گازهای محلول در روغن تولید

شرکت  MESSKOقابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای مورد بهرهبرداری خود را افزایش داد.

Cover: iStock.com/fotoVoyager ; Seite 5: Benedikt Schnermann, Western Power
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تولید برق در پشت بام :در استرالیا به علت تابش زیاد آفتاب ،تأمین برق از پنلهای خورشیدی رو به افزایش است .اما
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چراغها روشن میمانند! :چگونه تجهیزات تست تولید شرکت  HIGHVOLTبه جایگزین شدن انرژیهای نو و کمینه
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سنسورها در سیستم :وضعیت ترانسفورماتور شما چگونه است؟ سنسورهای هوشمند  MSENSEاین راز را افشاء
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ایمن انجام شد ،ELES :شرکت انتقال نیروی برق اسلوونی ،به منظور انتقال برق به ایتالیا به سیستمهای پایش بوشینگ

24

برق را کجا بگذاریم؟ :کربنزدایی تنها با استفاده ازفناوریهای هوشمند ذخیرهسازی در سراسر شبکهی برقرسانی

32

شبکههای برقرسانی در حداکثر ظرفیت :شرکتهای انتقال نیروی برق هند با چالشهای بزرگی روبرو هستند.

36

نو کردن کهنه ،Elia :شرکت انتقال نیروی برق بلژیک با کمک رینهازن ،در حال آماده کردن ترانسفورماتورهای خود
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همکاری موفقیتآمیز :شــرکتهای زیمنس MR ،و ( CAPTشرکت تابعه رینهازن) در پروژهی ترانسفورماتور برای

ماموریت :آینده :هفت پروژهی تحقیقاتی مربوط به فناوری آینده که در رینهازن در حال اجرا است.
این موضوع ،شبکههای توزیع برق را با چالش مواجه کردهاست.

کردن خطا کمک میکنند؟

®

میکنند.

ساخت رینهازن متکی است.

امکانپذیر است.

رینهازن راهکارهای ممکن را در یک تحقیق بررسی کردهاست.

برای فردا است.

پایتخت آمریکا همکاری میکنند.
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"ما در حال ساخت
اینترنتانرژی
هستیم"

آیندهپژوه الرس تامسن 1دربارهی آیندهی شبکههای
برقرسانی توضیح میدهد و خاطر نشان میسازد که
چرا بخش انرژی باید سریع عمل کند.
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