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از عالقه مندان دعوت می شــود مقاالت و یا تجارب بهــره برداری خود را جهت 
 داوری و چاپ به هیئت تحریریه ی 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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متاسفانه در ماه های اخیر شاهد افزایش حوادث ترانسفورماتور بودیم که برخی از آن ها 
منجر به آتش سوزی نیز شده اند. عوامل مختلفی را می توان برای بیشتر شدن خطای 
ترانسفورماتورهای شبکه در نظر گرفت؛ اما به نظر می رسد دو عامل، نقش پررنگ تری 
از بقیه دارند: افزایش بارگیری و یا اضافه بارگیری از ترانســفورماتورهای شبکه در 
زمان پیک بار؛ و همچنین پیرشدن ناوگان ترانسفورماتورهای در حال بهره برداری، 
در شبکه های توزیع، فوق توزیع و انتقال. مطابق آماری که مدیران ارشد وزارت نیرو 
در هشتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور )29 مهر 14۰۰، وزارت نیرو( ارائه 
کردند، میانگین عمر ترانســفورماتورهای انتقال 23ســال است و تقریبا 3۰درصد 
از این ترانســفورماتورها عمری بیش از 3۰ســال دارند. این، به معنای ورود ناوگان 
ترانسفورماتوری کشور به مرحله ی پیری است. سوال بسیار مهمی که اینجا مطرح 
می شود این است که نسبت بین سن ترانسفورماتور و فرسودگی چیست؟ آیا می توان 
هر ترانسفورماتوری را که عمری بیش از 3۰سال دارد فرسوده درنظر گرفت و آن  را 
در اولویت تعویض یا جایگزینی قرار داد؟ با یک مثال می توان این موضوع را بیشتر 
بررســی کرد: فرض کنید از دو ترانسفورماتور مشابه که در یک زمان تولید شده اند، 

مهندس آرش آقائی فر
مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول
یکی در فیروزکوه و دیگری در اهواز نصب شده باشد. بارگیری از ترانسفورماتور اول 
حداکثر 4۰درصد بار نامی بوده ولی از ترانســفورماتور دوم تا 95درصد نیز بارگیری 
شده است. آیا می توان ادعا کرد هر دو ترانسفورماتور، عمر از دست رفته و باقیمانده ی 
یکسانی دارند؟ طبعا پاسخ منفی است و برای شناسایی عمر واقعی ترانسفورماتورهای 
در حال بهره برداری، نیاز به معیارها و شاخص های دقیق تری داریم. وضعیتی که در 
حال حاضر با آن روبرو هستیم، شبیه شرایطی است که کشورهای اروپایی و آمریکای 
شــمالی در دهه های 8۰ و 9۰ میالدی با آن روبرو شــدند؛ یعنی پیر شدن ناوگان 
ترانسفورماتورهای مورد بهره برداری. خوشبختانه تحقیقات و تجربیات زیادی در این 
کشورها وجود دارد که ما با الگوبرداری از آن ها می توانیم با حداقل هزینه ی ممکن، 
از افزایش حوادث جلوگیری کنیم و در نتیجه قابلیت اطمینان شبکه را باال ببریم. 
نمونه ای از این تحقیقات و تجربیات گزارش فنی IEC62874  ویرایش سال 2۰15 
است که روشی مقرون به صرفه برای عمرسنجی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت را 
معرفی می کند. امید است با پیاده سازی این تحقیقات و تجربیات بین المللی در ایران، 

شاهد کاهش حوادث ترانسفورماتورهای شبکه باشیم.
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در این شماره از فصلنامه ی ترانسفورماتور مطالب متنوعی به چاپ رسیده است:
بــا توجه به افزایــش حوادث مربوط به ترانســفورماتورهای شــبکه در ایران و پیرشــدن 
ترانســفورماتورهای در حال  بهره برداری، با دو مدیر ارشــد وزارت نیرو گفتگو شــده است. 
مصاحبه ی اول با آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق و 
سخنگوی صنعت برق ایران و مصاحبه ی دوم با آقای مهندس ساعد راعی سرپرست معاونت 
برنامه ریزی و امــور اقتصادی توانیر. در این مصاحبه ها در خصوص وضعیت حاکم بر ناوگان 
ترانسفورماتورهای فوق توزیع و انتقال شبکه، شرایط و وضعیت پایش و نگهداری، نقشه ی راه 
صنعت ترانسفورماتور، اقدامات اجرا شده و نیز برنامه های جدید در سطح وزارت نیرو، گفتگو 
شــده است. مطالعه ی این دو مصاحبه، دید جامع و مناسبی را در خصوص وضعیت صنعت 
ترانســفورماتور در ایران در اختیار خواننده قرار می دهد و همچنین چالش ها و فرصت های 
موجود در این صنعت را نمایان تر می سازد. در ادامه گزارشی از هشتمین کنفرانس بین المللی 
ترانسفورماتور که در تاریخ 29مهر 14۰۰ در وزارت نیرو و به صورت وب-کنفرانس برگزار شد 

به چاپ رسیده است. 
در این شماره، شش مقاله جهت مطالعه ی خوانندگان محترم درنظر گرفته شده است. مقاالت 
اول و ششم، مقاالتی کاربردی هستند که بیشتر به منظور آشنایی کلی با بوشینگ و تپ چنجر که 
نقش زیادی در خطای ترانسفورماتورهای قدرت دارند ترجمه شده و در اختیار عالقه مندان قرار 
گرفته است. مقاله ی اول ابتدا بوشینگ های خازنی OIP ترانسفورماتور و اجزاء آن را به زبان ساده 
معرفی کرده و سپس به نشانه های ابتدایی شکل گیری خطا در این تجهیز پرداخته است. این 
مقاله در ادامه، روش های شناسایی بوشینگ های مشکوک و یا معیوب را بیان کرده و پیشنهاداتی 
در قالب تجربیات بهره برداری ارائه می دهد. مقاله ی ششم نیز روش های مختلف ارزیابی وضعیت 
تپ چنجرهای تحت بار و کاربرد عملی این روش ها در سایت را معرفی کرده و به ویژه دو آزمون 
نسبتا جدید تپ چنجر: گازکروماتوگرافی و آنالیز ارتعاشات را توضیح داده است. هر دو مقاله به 
زبان انگلیسی و در شماره چهارم نشریه ی »تکنولوژی ترانسفورماتور« آمریکا به چاپ رسیده اند. 
با توجه به افزایش حوادث مرتبط با بوشــینگ و تپ چنجر در ایران، این مقاالت می تواند مورد 

استفاده بهره برداران ترانسفورماتورهای قدرت در ایران قرار گیرد.
گرچه عمده ی مخاطبان نشریه ترانسفورماتور مهندسین برق می باشند، ولیکن ترانسفورماتور 
یک صنعت بین رشته ای است و برای تولید و بهره برداری مطمئن از ترانسفورماتور عالوه بر 
مهندسی برق، تخصص های مختلفی از جمله مکانیک و شیمی نیز مورد نیاز است. به همین 
دلیل در این مجله مقاالت تخصصی ســایر رشته ها اما مرتبط با ترانسفورماتور نیز به چاپ 
می رسد که نمونه ی آن مقاالت دوم و چهارم این شماره از فصلنامه است. در سال های اخیر 
به علت افزایش قیمت روغن ترانسفورماتور، تصفیه ی شیمیایی بسیار مورد توجه بهره برداران 

مهندس حرمت اله فیروزی
سردبیر

ترانسفورماتور قرار گرفته است. مقاله ی دوم از دیدگاهی تخصصی، یکی از پارامترهای مهم  در 
تصفیه ی شیمیایی روغن ترانسفورماتور را مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله ی چهارم 
به مقوله ی سولفورزدایی از روغن ترانسفورماتور که در زمره ی بحث های روز می باشد، می پردازد. 
مقاله ی سوم به مقایسه ی روش پنج ضلعی دووال با سایر روش های تفسیر گازهای محلول در 
روغن پرداخته اســت. با توجه به این که در ویرایش جدید استاندارد IEEE C57.104، روش 
پنج ضلعی دووال نقش مهمی در عیب یابی ایفا می نماید، لذا مطالعه ی این مقاله می تواند برای 

متخصصین بحث گازکروماتوگرافی روغن ترانسفورماتور مفید باشد.
صدای ترانسفورماتور از جمله مسائلی است که بهره برداران به دالیل مختلف از جمله آلودگی 
صوتــی و عیب یابی با آن ســر و کار زیادی دارند. مقاله ی پنجم این شــماره از فصلنامه ی 
ترانسفورماتور، نگاهی دقیق تر به صدای ترانسفورماتور انداخته و امکان شناسایی عیوب با توجه 

به سطح صدای ترانسفورماتور را مورد بررسی قرار داده است. 
 IEEE یا IEC فصلنامه ی ترانسفورماتور در هر شماره یکی از استانداردهای منتشر شده توسط
را معرفی می نماید. نظر به پیچیدگی فنی اســتانداردها، تالش بر این است که متون به زبان 
ساده تشریح شده و توضیحات الزم در خصوص نحوه ی استفاده از این استاندارد در ایران ارائه 
شود. در این شماره از فصلنامه نیز قسمت های اول و دوم استاندارد IEC60076-8 : راهنمای 
کاربردی ترانسفورماتور معرفی شده است. در شماره های آتی مجله نیز قسمت های دیگر این 

استاندارد مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت. 
مطابق شماره های پیشین فصلنامه ترانسفورماتور، در این شماره نیز بخش هایی از دو کتاب 
هندبوک ترانســفورماتور J&P و هندبوک سرویس ترانسفورماتور ABB ترجمه و در اختیار 
عالقه مندان قرار گرفته است. همچنین دوکتاب به زبان فارسی و با موضوع ترانسفورماتور که در 

سال جاری منتشر شده در این بخش به خوانندگان معرفی شده اند.
آمار تفکیکی ترانســفورماتورهای توزیع مورد بهره برداری در شبکه و همچنین آمار واردات و 
صادرات ترانسفورماتور و قطعات آن در سال 1399 از دیگر بخش های این شماره از مجله است 

که می تواند مورد استفاده ی دست اندرکاران این صنعت قرار گیرد.
در پایان و حســب سنت حاکم بر بخش ســرمقاله ی فصلنامه، مجددا یادآوری می شود که 
اساسا یکی از اهداف و عالقه مندی های هیئت تحریریه، به اشتراک گذاری و انتقال تجریبات 
بهره برداری، ریشه یابی حوادث و معرفی نوآوری های مرتبط با ترانسفورماتورها بوده است. قطعا 
بسیاری از خوانندگان این مجله، خود از تجربیات ارزشمندی در زمینه ی بهره برداری، نگهداری 
و تعمیرات ترانسفورماتورها برخوردارند. لذا نشریه ی ترانسفورماتور این آمادگی را دارد که در 

انتقال و گردش این تجربیات سهیم باشد.
    

سرمقاله
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