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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

18

چراغها روشن میمانند! :چگونه تجهیزات تست تولید شرکت  HIGHVOLTبه جایگزین شدن انرژیهای نو و کمینه

20

سنسورها در سیستم :وضعیت ترانسفورماتور شما چگونه است؟ سنسورهای هوشمند  MSENSEاین راز را افشاء

22

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

38

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.

سایرمطالب:
		
بسیار مختصر
2

4

		
سرمقاله

35

شناسنامهی نشریه

5

Benedikt Schnermann

6

THE REINHAUSEN MAGAZINE

"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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آقای تامسن ،اگر من پول زیادی در بانک
داشته باشم ،باید با آن چه کار کنم؟
من به شما توصیه میکنم که وارد بخش انرژی

ما انتظار داریم که در 20سال آینده در سطح

جهان دو برابر امروز ،برق مصرف شود.

برق را دو برابر خواهدکرد ،حتی با درنظرگرفتن

اقدامات مربوط به بهرهوری انرژی.

شوید ،یا با یک ایدهی كسب و كار هوشمندانه

دو برابر امروز؟ تمام تالشها برای تولید
و مصرف كارآمد انرژی چه میشود؟ آیا
همهی این تالشها بیفایده است؟

و چه چیزی به شما این اطمینان را میدهد
که سهم انرژیهای تجدیدپذیر به شدت
رشد میکند؟

زیرا در حــال حاضر اتفاقات زیادی در بخش

روزافــزون انرژی و بهرهوری بیشــتر آن با

کشورها برای این كار ارادهی سیاسی وجود

سریعتر و اساســیتر از آنچه در صد سال

موضوع جایگزینی اســت .طبق آمار آژانس

ســوق میدهد .اما اشتباه نکنید ،برای شرط

حدود یک سوم منابع انرژی خود را برای تولید

طرفدار محیط زیست باشید .شما فقط باید

یا به عنوان یک سرمایهگذار.

امكان دارد توضیح دهید چرا؟

انــرژی در حال رخ دادن اســت و تغییرات،

گذشته مشاهده کردهایم ،رخ میدهد .تغییر

اوضاع به این معنی است که فرصتهای زیادی
برای افرادی که نشــانههای آنرا تشخیص

این حرف نادرســت است كه بگوییم مصرف

یکدیگر تناقض دارند .بلکه مسئلهی اصلی،

بینالمللی انرژی ،در حال حاضر انســانها

برق ،یک سوم دیگر را برای حمل و نقل و یک

خب ،شواهد زیادی وجود دارد .در بسیاری از

دارد .بحران آبوهوایی ما را به این ســمت

بندی روی انرژی باد و خورشید الزم نیست

بتوانید روندها را تحلیل کنید .به عنوان مثال،

در ایاالت متحده آمریکا جایی که رئیس
جمهور در سالهای اخیر "زغال پاک"

بخش انرژی در حال حاضر
برای نوآوری تحت فشار
زیادی قرار گرفته است که به
آن عادت ندارد.

را تبلیغ میکند ،2به طور متوســط هر

دو هفته یكبار یک نیروگاه زغال سنگ

تعطیل میشود و در آینده برای همیشه

بســته خواهد ماند ،زیرا دیگر برای
مالکان ارزش نخواهد داشت .با انرژی

خورشیدی مدتها است که از نظر قیمت
به نقطهی برگشتپذیر رسیدهایم .عدم

نصب ســلولهای خورشیدی برروی

احمقانه است .فرقی

ســقف یک کار
نمیکند که خانــهی كوچكی در یمن

میســازید یا یک کارخانه صنعتی در

سوئیس .دورهی بازگشت سرمایه حدود
میدهند وجود دارد :فرصتهایی برای كسب
درآمد.

با این تفاسیر بخش انرژی چگونه تغییر
خواهدكرد؟

سوم آخر را برای گرمایش و سرمایش مصرف

متحدهی امریكا است .اگر آن را با بازار سهام

موردهمهیمنابعانرژیصحبتمیکنیم:نفت،

برای آن متصور بود .سیســتم خورشیدی

میکنند .توجه داشته باشید که ما در اینجا در

گاز ،چوب ،زغال سنگ و غیره .در حال حاضر

حدود 95درصــد از حملونقل جهانی یعنی

ما شاهد دو روند عمده هستیم كه هر دو شامل

قطارها ،هواپیماها و اتومبیلها از سوختهای

کس را متعجب نخواهد کرد ،این اســت که

گرمایش و ســرمایش حدود 75درصد است.

چند زیر روند دیگر میشود .روند اول كه هیچ
تولید انرژی تجدید پذیر در حال رونق و سهم

شش تا هشت ســال در اروپا و ایاالت

فسیلی اســتفاده میکنند .این مصرف در
نسبت مصرف سوختهای فسیلی در این دو

بخش به ســرعت تقلیل خواهد یافت و برق

مقایسه کنید ،میتوان بازدهای حدود 8درصد
هزینهی خود را میپردازد و در این بین برای

شما انرژی پاک تولید میکند.

منابع انرژی تجدیدپذیر بیشتر و همزمان
تقاضای بیشــتر برای برق چه تاثیری بر
شبکههای برقرسانی دارد؟

ما در حال حاضر در حال ساخت اینترنت انرژی

آن دائما در حال رشد است .انرژی تجدید پذیر
در 20ســال آینده تقریب ًا منبع غالب در تمام

جایگزین آنها خواهد شــد .خودروهایی که

که به طور كلی تقاضا برای انرژی بهویژه نیاز به

میكنند در آینده با برق کار خواهند كرد و از

هستیم .منظور من یک «شبکهی تنفسی »
اســت که اوالً بارها را به صورت هوشــمند

اینقبیلتغییرات.اینامربهتنهاییتقاضابرای

ناپایدار تنظیم میشود .بگذارید توضیح دهم:

برق بهطور چشمگیری در حال افزایش است.

توزیع میکند و ثانی ًا بر اســاس دسترســی

Benedikt Schnermann

شبکههای برق خواهد بود .روند دوم این است

هم اکنون از گازوئیل به عنوان سوخت استفاده
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ناپایداری به این معنی اســت که خورشید

دریافت خواهیم کرد .تقریب ًا تمام قیمت کاالها

مانند خانهها ،کارخانجات یا مناطق تجاری که

بنابراین تركیب انرژی باد و خورشید ،منجر به

کارتــن توت فرنگی در مــاه ژوئن در آلمان

که مطرح شده است .اما من به آن شک دارم

توزیع هوشمند رایج است .توزیع هوشمند به

است .ولی همین مقدار توت فرنگی در زمستان

شبکههای توزیع برق وابسته خواهند بود .این

همیشه نمیدرخشــد و باد همیشه نمیوزد.

نوسانات بیشتر در تأمین میشود .امروزه دانش
معنای حصول اطمینان از جلوگیری از اضافه بار

است .برای هر دوی اینها دو راهحل وجود دارد:
ذخیرهکنندههای انرژی و شبکههای هوشمند.

این سازوكاری است که میتواند الگوی مصرف
را تشخیص دهد ،پیشبینی كند و پاسخ دهد.

از منطق عرضه و تقاضا پیروی میكنند .یک

99ســنت قیمت دارد زیرا عرضهی آن زیاد
4/99یورو قیمت دارد زیــرا به طور خاص از

برسند ،مشوقهای اشتباهی ایجاد میشود .در

عادت نکرده است.

تمام طول سال به قیمت 2/99یورو به فروش
زمستان توت فرنگی بیشتری از مراکش وارد

کشور شده و در تابستان محصوالت آلمانی

بودن انرژی ،آن را جذب و به طور موقت ذخیره

ساعت مصرفی ،هزینه پرداخت میکنند و مهم

تحویل میدهند .در این راســتا خودروهای

برق تجدیدپذیر مانند توت فرنگی است ،ما

الکتریکی ،یک مشــکل و یک راهحل را به

طور همزمان ارائه میدهند .زمانی كه شما یك

خودرو الکتریكی میخرید ،بطور آنی برق مورد

نیاز خود را دو برابر میكنید .اما شما همچنین
یک ذخیره كنندهی انرژی هوشمند کنترل

شده (باتری) دارید .به منظور سادگی یک خانه
(در حالت ایدئال یك خانهی هوشمند) .که در

آن یک خانواده زندگی میکنند را نظر بگیرید.
وقتی همه عصرها به خانه بر میگردند ،خودرو
را به برق متصل میکنند ،چراغها ،تلویزیون و

اجاق گاز را روشن میکنند .در نتیجه تقاضای
برق به طور ناگهانی افزایش مییابد .اگر همهی

معقولترین راه حل است .با این وجود یک چیز

مراکش به آلمان وارد میشــود .اگر آنها در

میشــود .با این حال ،امروزه در مصرف برق،

کرده و ســپس در صورت نیاز به انرژی ،آن را

و فکر میکنم مصرفکنندگان در آینده نیز به

واضح است :صنعت انرژی در حال حاضر تحت

آیا امكان دارد در این باره بیشتر توضیح
دهید؟
البته .شــبکههای تنفسی در صورت موجود

متکی به برق تولیدی خود باشند ،مدتی است

میپوســند زیرا برای مردم بسیار گران تمام
مصرفکنندگان نهایــی به ازای هر کیلووات

فشار زیادی برای نوآوری قرار دارد ،كه به آن

آیا صنعت برق موفق خواهد شد؟

سوال خوبی اســت .من حدود بیست سال
است که بحث در مورد کنتورهای هوشمند را

دنبال میکنم .صنعت میگوید ما  20تا 30سال

زمان الزم داریم تا بتوانیــم این موارد را جا

نیست که چه زمانی آن را مصرف كردهاند .اما

بیندازیم .در مقایسه با سایر صنایع ،حداقل

همیشه یا خیلی زیاد داریم یا خیلی کم و این

آمار فروش اتوموبیلهای برقی و خودروهای

در قیمت منعكس خواهد شد.

چنین اظهاراتی غیرمعمول است .اگر تنها به

هیبریدی پالگین نگاهی بیندازید ،میبینید
5

كــه تنها 150هفته تا زمانی که شــبكههای

کنترل هوشمند به تعداد زیادی نرمافزار
یا حتی هوش مصنوعی 4نیــاز دارد .در
آینده ،در بخش انرژی چه چیزی بیشترین
درآمد را کسب خواهد کرد؟ نرمافزار یا
سختافزار؟

مشــكل فقط با فناوری هوشمند که بار را به

زیرساختهای شبکه ،سودآور خواهند بود.

اکنون صنعت برق میگوید :خدایا ،ما باید با

من فکر میکنم هر دو كســبوكار ،از جمله
چشمانداز مصرفکنندگان برق خارج از شبکه

برقرسانی دیگر قادر به مدیریت آن نباشند
فاصله داریم .ما با ساخت ترانسفورماتورهای
عظیم ،حفاری خیابانها و دو برابر کردن سطح

مقطع کابلها قادر به حل مشكل نیستیم .این
صورت هوشمند توزیع میکند حل میشود.

محصوالت ،فناوریها و نرمافزارهای جدید،

همسایگان شما نیز همین کار را انجام دهند،

شبکه دیگر نمیتواند از عهدهی آن برآید .اما
خودرو الکتریکی احمق نیســت ،او میتواند
بگوید که من بعدا ً وقتی همه خوابند خود را

شارژ میكنم .یا میتواند در طول روز ،زمانی

که آفتاب میدرخشد شارژ شود و برق خانهی

هوشمند در عصر از باتری خودرو تامین گردد،
بنابراین بار شــبک ه را متعادل کند .من فکر

میکنم ســازوكار قیمت گذاری جدیدی نیز
برای حمایت از این رفتار بوجود خواهد آمد.

چه نوع سازوكار قیمتی؟

ما نرخ متغیر برق را تا ســطح مصرف کننده

مصرف برق دو برابر
خواهد شد .به همین دلیل
است که ما به شبكههای
قدرت هوشمند و تنفسی
نیاز داریم.
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برای اولین بار پس از چند
دهه ،سرمایهگذاریها به
سرعت نتیجه میدهد.
ظرف دو تا سه سال آینده روبرو شویم! آنها
هرگز در این وضعیت نبودهاند!

آیا صنعت انرژی نمیتواند سرسخت باقی
بماند و این تحول را طوالنیتر کند؟

بله ،تا حدی میتواند این کار را انجام دهد .بازار

بفرستند ،اما من فکر میکنم احتماالً به انتقال

 HVDCبرسیم .البته هنوزهم پروژهی بزرگ
دیگری در پیش روی ما قراردارد.

پروژهی بزرگ دیگر؟ چه پروژهای؟

امکانات ذخیرهسازی فصلی کوچک و بزرگ در

بله ،اما نه بطور اختصاصی .و این موضوع سیاه

کشورهایی که در خط استوا نیستند .به عبارت
دیگر اساس ًا در همهی کشورهای صنعتی .حتی

متمرکز وجود خواهد داشت .مثل پارکهای

یخهایی از دریاچهها جمعآوری و سپس آنها را

خورشید دایمی است .مثل استوا یا صحرا .یا

تا آبجو خود را در تابستان خنک بنوشند .ما باید

ما را به چالش مهم بعدی میکشاند :انتقال برق

از خورشید و باد درصورتی که بیش از مصرفمان

و سفید نیست .هم زمان منابع انرژی بزرگ

اجداد ما اینها را داشــتهاند .آنها در زمستان

خورشــیدی غول پیکر درجاهایی که تابش

ب ذخیره میکردند و با کاه میپوشاندند،
در سردا 

تنظیم شده و نیاز به هزینههای باالی راهاندازی
دارد .این امر از بسیاری جهات ،خصوص ًا از نظر

مثال پارکهای بزرگ دریایی ،که همهی اینها

دوباره از این اصل پیروی کنیم :ذخیرهی انرژی

در فواصل طوالنی از طریق انتقال ولتاژ فشار

باشد ،برای استفاده در فصلهایی که وزش باد

را از رقابــت محافظت میکند .با این حال دو

در این زمینه وجود دارد.

برق نیست ،همچنین گرما و سرما میتواند برای

نــوآوری را تحمل خواهد کرد .اول اینکه این

چه ایدههایی؟

شود .بنابراین برای پاسخ به سوال اصلی شما باید

سختافزاریوزیرساختی،شرکتهایمستقر

دلیل وجود دارد که من معتقدم صنعت ،فشار

شــرکتها نمیخواهند حوزهی مهم تجاری

نرمافــزار و راه حلهای هوش مصنوعی را از

دست بدهند .در این زمینه شرکتهایی مانند

آی بی ام و گوگل جلوتر هستند ،اما اگر صنعت

برق تالش كند ،هنوز هم این فرصت را دارد که
زمام امور را در دست گیرد .دلیل دوم ،که به

نظر من حتی مهمتر است :برای اولین بار پس از
چند دهه ،صنعت برق در مرحلهای قراردارد که

سرمایهگذاری در نوآوریها به سرعت نتیجه

میدهد .این خود تضمین کنندهی اقدام است.

قوی  DCیا خطوط  .HVDCكه ایدههای جالبی

بخاریها و سیستمهای تهویهی مطبوع ذخیره

چینیها با نگاهی به انرژی خورشیدی ،نوعی

ســتون فقرات انرژی را برای زمین پیشنهاد

 HVDCدورتادور خط استوا كه خطوطی از آن

برای نوآوری در این زمینهها وجود دارد/// .

کردهاند .یعنی تعبیهی یک کابل انتقال ضخیم

منشعب میشــود .آنها در اینجا یک بحث
کام ً
ال ساده دارند :از منظر جهانی ،هرگز شبی
وجود ندارد و خورشــید همیشه در نیمی از

زمینمیدرخشد.

دور كل كره زمین؟

به آن بزرگی که به نظر میرسد نیست .فقط

اگر شما تمام كابلهای خطوط فشار قوی بین

تجهیزات اندازهگیری و تنظیم بار ،مبدلها،

مقدار خواهید رسید .تلفات  1/5تا 2/5درصد

به حدود 40هزار کیلومتر كابلكشی نیاز است.
مونیخ و هامبورگ را جمعآوری کنید ،به این

اینورترهــا و فنــاوری ترانســفورماتور را

در هر هزار کیلومتر نیز قابل مدیریت است.

پراكنده جدید و واحدهای ذخیرهسازی میانی،

دنیا نیست .تعویض مداوم مناطق پیرامونی در

دربرمیگیرد .با توجه بــه تنوع منابع انرژی

در مقایســه با قبل به تعداد بیشتری از این

سیستمها نیاز خواهیم داشت.

باتوجهبهصحبتازتولیدپراکندهیانرژی،
آیا روند در آن جهت حرکت میکند؟

گفت توسعهی باتریهای حرارتی و الکتریکی.

اگر من جای شما بودم ،پولم را در این فناوریها

اما دقیق ًا دربارهی چه نوآوریهایی صحبت
میکنیم؟
عالوه بــر نرمافزار ،نوآوری ســوئیچینگ،

كم و هوا تاریك است .اما این كار فقط منحصر به

باالخره نیازی به ارسال هر الکترون به سرتاسر

انتقال از روز به شب ممکن است کافی باشد.
من معتقدم که در نهایت به چیزی شــبیه به
آن خواهیم رسید .برخی ترجیح میدهند كه

تانکرهای پر از هیدروژن را به سرتاســر دنیا

6- World Future Society

سرمایهگذاری میکردم ،زیرا هنوز فضای زیادی

درباره
الرستامسن
الرس تامسن ،پژوهشگر روند
و آیندهپژوه ،در سال 1968
در هامبورگ متولد شد .او
متخصص آیندهی انرژی،
سیستمهای حمل و نقل و
شبکههای هوشمند است .او
از سن 22سالگی در اروپا به
عنوان پیمانکار مستقل ،مشغول
ارائهی خدمات مشاورهای به
شرکتها ،سازمانها ،موسسات
و افراد نزدیک به دولت در
زمینهی توسعهی استراتژیهای
آینده بودهاست .وی عالوه بر
فعالیتهای تجاری خود ،عضو
اتاق فکرهای متعدد و همچنین
انجمن آیندهی جهان 6در
واشنگتن است .الرس تامسن
همراه با خانوادهاش در نزدیكی
دریاچهی زوریخ در سوئیس
زندگی میکند.
www.future-matters.com

 -2این مصاحبه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام شده است
5- Plug-in Hybrids

4- Artificial intelligence

1- Lars Thomsen
3- Breathing grid
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تیم پروژهی
فورچون الكتریك:1
یان چن( 2سمت راست) و
کنت یانگ( 3وسط).

اندازهگیری بهتر

چگونه شرکت برق تایوان )TPC( 4از سنسورهای گازهای محلول در روغن شرکت
 MESSKOبرای افزایش قابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای خود استفاده میکند.

شــرکت برق تایوان ( )TPCفکر میکرد كه همهی کارها را درست انجام
میدهد .این شرکت دولتی که در سال  1946تاسیس شد ،بیش از 2هزار
دســتگاه ترانسفورماتور را به سنسورهای آنالین گازهای محلول در روغن
مجهز كردهاست .برای مسئوالن آشكار بود که نظارت مداوم بر روی روغن
ترانسفورماتور به آنها امکان میدهد تا آسیبهای احتمالی سیمپیچها را
از همان ابتدا تشــخیص دهند .آنها فرض کردند که این مرحله باعث
شــده است ترانسفورماتورهای آنها بســیار ایمنتر شود .اما
اینگونه نشد .کنت یانگ ،یکی از مدیران شركت فورچون
الكتریك و تولیدکنندهی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت
در تایوان که همچنین به شركت برق تایوان برای تجهیز
ترانسفورماتورهای خود کمک میکند ،توضیح میدهد:
«نمایشگرهای سنسور به سرعت خراب میشدند ،هشدارهای
کاذب و سایر ایرادات هرروز اتفاق میافتاد و هزینههای نگهداری
سر به فلک میکشید ».به طور خالصه« :سنسورهای پایش گاز» بیفایده
بودند.

cirtcelE enutroF ,nnamrenhcS tkideneB

دقت بیشتر
همزمان با افزایش خطای این تجهیزات پایش ،مهندسان شركت برق تایوان
با سنســور جدید  MSENSE® DGA 3که شرکت  MESSKOتازه به بازار
عرضه کردهبود آشــنا شدند .این سنسور مقادیر هیدروژن (که خطاهای
حرارتی و الکتریکی در سیمپیچها را نشان میدهد) ،مونوکسیدکربن (که
شــاخصی برای میزان فرسودگی کاغذ عایقی است) و رطوبت محلول در
روغن را تشخیص میدهد .این سیســتم امکان ارزیابی وضعیت روغن را
فراهم میکند ،و این دقیقاً همان چیزی است که شرکت برق تایوان به آن
نیاز داشــت .زیرا سنسورهای نصب شده قبلی فقط مجموع گازهای قابل

احتراق محلول در روغن ( )TDCGرا اندازهگیری میكردند و بنابراین تصویر
دقیقی ارائه نمیشــد .عالقهمندی به این تجهیز برانگیخته شد و ارادهی
تغییر تأمین کننده وجود داشت .پس از تأیید شرکت برق تایوان ،شركت
فورچون الكتریك سنسورهای  MSENSE® DGAرا از شركت MESSKO
خریداری کرد و سپس این تجهیزات را به شرکت برق تایوان فروخت .یان
چن ،مدیر مسئول پروژه در شركت فورچون الكتریك در مورد نتایج گفت:
«شرکت برق تایوان از این پس قادر خواهد بود تغییرات در مقدار
هر گاز را با دقت بیشتری تشخیصدهد .عالوه بر این ،نرمافزار
این سنسور ،درک بهتری از روند تغییرات مقادیر اندازهگیری
شده را در اختیار بهرهبردار قرار میدهد».
در حال حاضر شركت برق تایوان با کمک شركت فورچون
الكتریك دویســت دســتگاه ترانســفورماتور را به سنســور
 MSENSE® DGA 3مجهز کردهاست .تعویض سنسورها بسیار ساده
است زیرا در حین بهرهبرداری از ترانسفورماتور امکانپذیر میباشد .یان چن
میگوید« :ما در تمام طول مدت زمان پروژه از پشــتیبانی عالی برخوردار
بودیم .رینهازن به ما و شــرکت برق تایوان در پیکرهبندی و کالیبراسیون
تجهیزات کمک کرد .آزمایشهای الزم را انجام داد و همچنین پرســنل
شركت فورچون الكتریك و برق تایوان را آموزش داد/// ».

راه ارتباطی با شما
آیا در مورد پروژهی تایوان سوالی دارید؟ دكتر
رالف جان 5در این زمینه به شما كمك میكند.
R.John@reinhausen.com

1- Fortune Electric
2- Ian Chen
3- Kent Yang
4- Taiwan Power
)Company (TPC
5- Ralf John
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ماموریت:
آینده
شناسایی به موقع روند فناوریهای
آینده و داشتن نقش فعال در آنها از
اهداف رینهازن است .بدین منظور این
شرکت ،در هفت پروژهی آیندهمحور
مشارکت دارد.
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کاتارینا وولکر 6آماده کمک به شما است:.
K.Voelker@reinhausen.com
1) Flexibilisierung des Netzbetriebs durch entkoppelte Ortsnetze
)2) Micro-Electromechanical Systems (MEMS
)3) Energy Safety and Secure Module (ES3M
4) Cryptography
)5) Kopernikus project ENSURE (new Energy grid StructURes for the Energy revolution
6) Katharina Volker
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انرژی خورشیدی
در استرالیا
تعداد زیاد پنلهای خورشیدی در استرالیا ،مشکالت اضافه ولتاژ در تعداد زیادی از شبکههای
توزیع بهوجود آوردهاست .ترانسفورماتورهای توزیع تنظیم ولتاژ میتوانند به حل این مسئله یاری
رسانند.
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اســترالیا سرزمین خورشید است .در شــهر پرت 1واقع در غرب استرالیا
که دفتر مرکزی شــرکت برق غرب 2در آن قراردارد ،در حدود ســه هزار
و300ساعت آفتابی در سال ثبت شــده است .این مایهی رشک فعاالن
انــرژی پاک در اروپای غربی اســت .در مقام مقایســه ،در دفتر مرکزی
شرکت  MRدر شهر رگنزبورگ 3آلمان تنها هزار و 600ساعت آفتابی ثبت
شدهاست .تعجبی ندارد که استرالیا در زمینهی میزان انرژی تولید شده از
سیستمهای فتوولتائیک ،)PV( 4مقاوم اول را به خود اختصاص داده است.
ل خورشیدی برروی بام ساختمانها در استرالیا نصبشده
2/3میلیون پن 
که توانی معادل یک گیگاوات تولید میکنند .این رقم در سالهای پیشرو
ساالنه 150مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.
مناسب برای آب و هوا  ،نامناسب برای شبکه
این خبر بسیار خوبی برای ماریزا باتلر ،5کارشناس ارشد شبکه در شرکت
برق غرب است« :ما میخواهیم که مشترکین هرچه بیشتری از پنلهای
خورشیدی استفاده کرده و مازاد برق تولید شدهی خود را به شبکه تزریق
کنند .آنها با اینکار به پاک نگهداشــتن آب و هوا کمک میکنند ».اما
متاسفانه یک مشکل وجود دارد :اگر نسبت توانی که از سمت مشترکین
دارای پنلهای خورشــیدی بهصورت معکوس به شبکهی فشارضعیف
تزریق میشود بسیار زیاد باشد ،ولتاژ شبکه نیز افزایش خواهد یافت .این
مسئله بهویژه در بهار و پاییز که هوا مالیمتر بوده و سیستمهای تهویهی
مطبوع اغلب خاموش هستند اتفاق میافتد .چراکه مردم وقت بیشتری را
در بیرون از منزل ســپری میکنند و مصرف برق کاهش مییابد .اما این
موضوع برای خورشید بیاهمیت است و همچنان بیوقفه برروی پنلها
میتابد.
تغییرات اندک در ولتاژ فشــار ضعیف طبیعی اســت .اما حدودی وجود

دارد که نباید از آن تجاوز کرد.
در اروپا بازهی ولتاژی  58ولت ) (230 V +/-10%و برای شرکت برق غرب،
در آنطرف دنیا ،این بازه تنها 29ولت ) (240 V +/-6%است.
استرالیا از ترانســفورماتورهای توزیع تنظیم ولتاژ بهرهمند
میشود
در آلمان ،شرکت  MRتحقیقات خود را در خصوص این مسئله ،در سال
 2012و زمانی آغاز کرد که رشد استفاده از نیروگاههای تولید پراکنده در
کشورهای صنعتی ،توجه بیشتر به شبکههای فشارمتوسط و فشارضعیف
را میطلبید .خب ،چگونه میتوان ولتاژ را در شبکههای توزیعی که توسط
منابع تولید ناپایدار تغذیه میشــوند ثابت نگهداشت؟ پاسخ  MRبه این
پرســش ،تپچنجر تحت بار ® ECOTAP® VPDبود .در حال حاضر نسل
سوم تپچنجر ویژهی ترانسفورماتورهای تنظیم ولتاژ )VRDTs( 6که تنظیم
ولتاژ غیرمتمرکز در شبکههای توزیع را ممکن میسازد ،درحال تولید است.
در گذشته ترانسفورماتورهای توزیع ،امکان تنظیم ولتاژ را نداشتند .اما این
تنظیم برای جبران تغییرات ولتاژ در شبکههای محلی ضروری است.
دکتر توماس اسمولکا ،7مدیر عامل رینهازن استرالیا ،در جلسهی کارگروه
تولید پراکنده ســیگره استرالیا ( )C6در ســال  ،2016در همین زمینه
مطالبی ارائه کرد .از نتایج این جلسه این بود که شرکت برق غرب تصمیم
به استفادهی آزمایشی از ترانسفورماتورهای توزیع تنظیم ولتاژ بهعنوان
یک گزینهی بلند مدت احتمالی گرفت و با نصب آزمایشی یازده دستگاه
ترانسفورماتور توزیع هوایی مجهز به ® ECOTAP® VPDبا همکاری MR
موافقت کرد .نصب ترانسفورماتورها در نوامبر سال  2019آغاز شد و تست
عملکردی آنها تا امروز ادامه دارد .باتلر معتقد است« :نتایج اولیه حاکی
از عملکرد موفق این تجهیزات در تنظیم ولتاژ فیدرهای فشارضعیف در
محدودهی مورد نظر بود».
راهکار «نصب کن و رها کن»

اطالعاتبیشتر
®ECOTAP® VPD
تعداد مشــترکین مســکونیای که برق تولیــدی از انرژیهای نو خود را به شــبکه
تزریق میکنند درحال افزایش اســت .این موضوع باعث نوســانات ولتاژ میشود.
® ECOTAP® VPDترانســفورماتورهای توزیع انعطاف ناپذیر را به ترانسفورماتورهای
هوشمند تنظیم ولتاژی تبدیل کرده است که نوسانات ولتاژ شبکهی فشار متوسط را
متعادل میکنند و در شبکهی فشار ضعیف ،به تغییرات توان ورودی و تغییرات بار
پاسخ مناسب میدهند.
® ECOTAP® VPDحجم کمی داشته و ابعاد ترانسفورماتورهای توزیع را تغیر نمیدهد.
www.reinhausen.com/Ecotap

شرکت برق غرب
شــرکت توزیع و انتقال برق واقع در شهر پرت که برقرسانی به بیش از دو میلیون
مشترک در جنوب غرب استرالیا به وسعت  254,920کیلومتر مربع را برعهده دارد.
westernpower.com.au

تپچنجر ® ECOTAP® VPDبرروی سیمپیچهای فشارقوی ترانسفورماتور
نصب شده و جریان و ولتاژ سمت فشارضعیف را اندازهگیری میکند .در
صورت بیشتر شدن ولتاژ خروجی از مقادیر تعیین شده ،تپچنجر نسبت
تبدیل را بهصورت خودکار تغییر میدهد .باتلر توضیح میدهد« :برای ما
مهم بود که یک راهکار نصب کن و رها کن برای مشکلی که داریم پیدا
کنیم ».به عبارت دیگر ،راهکاری که تنها یک بار نیاز به تنظیمات داشته
باشد و سپس بتوان آنرا به حال خود رها کرد و نیازی به تخصیص منابع
فنی برای مطالعهی مجدد مســئله نباشد .شبکههای توزیع در استرالیا
بهقدری طوالنی است که هرنوع راهکار متمرکز را غیرعملی میکند .دکتر
توماس اســمولکا میگوید« :باوجود 1/5میلیون ترانسفورماتور توزیع که
90درصد آنها هوایی هستند ،راهکارهای متمرکز مسئلهساز خواهند بود».
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پرسنل شرکت برق
غرب در حال نصب یک
دستگاهترانسفورماتور
توزیع هوایی
مجهز به تپچنجر
®ECOTAP® VPD
هستند.

«ما میخواهیم مشترکین هرچه بیشتری از پنلهای خورشیدی
استفاده کنند و مازاد برق تولید شدهی خود را به شبکه تزریق کنند.
آنها با اینکار به پاک نگهداشتن آب و هوا کمک میکنند».
ماریزا باتلر ،کارشناس ارشد شبکه در شرکت برق غرب

بهویژه عملکرد تنظیم خودکار  TDSC8برای شرکت برق غرب جذاب بود.
با اندازهگیری ولتاژ و جریان ،مقدار و جهت توانهای اکتیو و راکتیو تعیین
شده و سپس تپچنجر بصورت خودکار تنظیم میگردد .درنتیجه افت ولتاژ
و افزایش آن در زمان متصل شدن تعداد زیادی پنل خورشیدی به شبکه،
قابل جبران خواهد بود .در اولین راهاندازی آزمایشی ،ترانسفورماتورهای
9
توزیع تنظیم ولتاژ نصب شــده با پروتکل ارتباطی  DNP3به اتاق فرمان
متصل شدند که ثبت دادهها و کنترل سیستم را امکان پذیر مینمود .باتلر
میگوید« :باید ببینیم آیا ادامهی این پایش در آینده ضروری است یا نه».

rewoP nretseW

مناسب برای آیندهای پایدار
تســت عملکردی قرار است تا ژوئن  2021ادامه یابد .با اینوجود شرکت
غرب نتایج بدست آمده تا امروز را امیدوارکننده ارزیابی میکند .ماریزا باتلر

میگوید« :به کمک ®ECOTAP® VPD

ما بالقوه اهرم الزم برای مدیریت

شبکه را در جعبه ابزار خود یافتیم».
پس شرکت توزیع میتواند آسوده خاطر باشد که تجهیزات مناسب را برای
مقابله با چالشهایی که خودروهای برقی و تولیدکنندگان برق خانگی در
آینده برای شبکه بوجود میآورند ،دارد.
باتلر اضافه میکند« :ما به ایفای سهم خود در پاک نگهداشتن آب و هوا
متعهدیم و ترانســفورماتورهای توزیع تنظیم ولتاژ مجهز به فناوری MR
دستیابی به این هدف را برای ما آسانتر میکند/// ».
تماس با ما
آیا مایل هستید در خصوص ® ECOTAP® VPDدر
استرالیا اطالعات بیشتری کسب کنید؟
دکتر توماس اسمولکا به شما کمک خواهد کرد:

T.Smolka@au.reinhausen.com

1) Perth
2) Western Power
3) Regensburg
4) Photovoltaic
5) Mariza Butler
6) Voltage Regulation
Distribution Transformers
7) Dr.-Ing. Thomas
Smolka
8) Tapcon Dynamic
Setpoint Control
9) CONTROL PRO
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چراغها روشن میمانند!
نگاهی گذرا :سیستمهای تست شرکت HIGHVOLT

به انجام موفقیت آمیز تغییرات انرژی کمک میکنند.

راکتورهای  XXLستون فقرات تغییرات انرژی
منابع تولید برق تجدیدپذیر معموال دور از مناطق مسکونی است و همواره مسافت الزم برای
ل
انتقال برق به محل مصرف ،رو به رشد است .در نتیجه پروژههای نصب صدها کیلومتر کاب 
زمینی و زیردریایی در دنیا در حال افزایش است .پروژههای مهمی چون A-Link
(انتقال برق جنوب به جنوب شرقی آلمان) ستون فقرات تغییر انرژی محسوب
میشوند .قسمتهای مختلف کابلهای مورد استفاده در این پروژه باید تحت
آزمون قرار بگیرند تا در زمان بهرهبرداری هیچ حادثهای در سیستمهای کابلی حادث
نشود .بیشترین خطا در محل اتصال کابلها اتفاق میافتد .از آنجا که سیستمهای
تست معمول ،توان الزم برای انجام آزمونها را ندارند ،شرکت  HIGHVOLTراکتور XXL
مخصوصی را برای این کار طراحی و تولید کردهاست .برای تست رزونانسی ،این
تجهیزات توانی چهاربرابر بیشتر از راکتورهای قدیمی تولید میکنند در حالی که ابعاد
آنها تنها دو برابر شده است .این توان را میتوان با اتصاالت سری و موازی افزایش
داد که به معنای امکان انجام تست برروی کابلها تا دویست کلیومتر است.

پایش وضعیت آنالین کابل
در صورت وقوع خطا در زمان بهرهبرداری
میتوان از عیبیاب  HiRESبرای شناسایی
محل خطا استفاده کرد .این دستگاه پایش
وضعیت آنالین ،در زمان بهرهبرداری به کابلهای
فشارمتوسط و فشارقوی متصل شده و در
ً
سریعا هشدار
صورت هرگونه شکست عایقی،
ً
دقیقا میداند کدام
میدهد .در نتیجه بهرهبردار
ش معمول
قسمت کابل را تعمیرکند .در رو 
آزمون ،عیب تنها در صورت وقوع قابل شناسایی
است .در اینحالت نیز باید منبع ولتاژ با توان باال
به محل سایت آورده شود و آزمونها با هزینهی
باال و در مدت زمان طوالنی انجام شود .در
نتیجه عیبیاب موقعیت  ، HiRESراهکاری کم
هزین ه برای پایش وضعیت بههنگام قسمتهای
مختلف کابل است.

راه ارتباطی با شما
آیا در خصوص سیستمهای تست شرکت HIGHVOLT
سوالی دارید؟ توماس استینر 1آمادهی پاسخگویی است:

t.steiner@highvolt.com
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تست کابل برروی دریا
تعداد و ابعاد نیروگاههای بادی نصب شده روی دریا رو به رشد بوده و نقش مهمی در افزایش سهم انرژیهای
ً
مرتبا بیشتر میشود .بهعنوان مثال ولتاژ
پاک در سبد تولید برق دارند .درعین حال توان توربینهای بادی نیز
کابلهای خروجی در مزارع بادی جدید به 66کیلوولت رسیدهاست .از اینرو متخصصین موسسهی بینالمللی IEC
در استاندارد جدید  ،IEC 63026تست رزونانسی را برای کابلهای زیردریایی با ولتاژ بهرهبرداری بیشتر از 36کیلوولت
و حداکثر ولتاژ کمتر از 72/5کیلوولت مجاز دانستهاند .این تست عالوه بر آزمون عملکردی (24ساعت تحت ولتاژ
نامی) ،قابل انجام است .شرکت  HIGHVOLTتنها تولید کنندهی سیستمهای تست مقاوم در برابر آب بوده و
بههمین دلیل با وجود شرایط بد آبوهوایی همواره در سایتهای روی دریا حاضر است.

ارزیابی وضعیت تجهیزات در ارتفاع 120متری از زمین
ترانسفورماتورهای نصب شده در ناسل توربینهای بادی در
معرض تنشهای زیادی هستند :ارتعاشات مکانیکی روتورها،
صاعقه ،تغییرات مداوم بار و تعداد زیاد قطع و وصل .اگر این
ترانسفورماتورها دچار حادثه شوند ،تعمیر یا حتی تعویض
آنها ،زمانبر و پرهزینه خواهد بود .چه باید کرد؟ بهطور
ایدئال بهترین زمان ارزیابی وضعیت دورهای ترانسفورماتور به
منظور شناسایی عیوب احتمالی ،در مراحل اولیه است .روش
استاندارد برای انجام این کار انجام آزمون ولتاژ القایی،
بههمراه اندازهگیری تخلیه جزئی است .اما چگونه
میتوان این تست را در ارتفاع صدها متری از زمین و
در فضای محدود ناسل انجام داد؟ شرکت
 HIGHVOLTدستگاه تست سیاری تولید
کردهاست که بهرهبردار یا پیمانکار تست،
میتواند وضعیت عایقی ترانسفورماتور را
بهصورت مستقیم و در داخل ناسل انجام دهد.

TLOVHGIH

بهرهبرداری در قلب نیروگاه
ترانسفورماتورهای قدرت در سراسر دنیا به سن بحرانی نزدیک شدهاند و همزمان ،بار شبکههای برقرسانی ،بهدلیل
بارهای دوطرفهای که از رشد نیروگاههای تجدیدپذیر ناشی شدهاند ،در حال افزایش است .بهرهبرداران میتوانند
وضعیت ترانسفورماتورهای خود را با انجام آزمونهایی مانند ولتاژ القایی (در شرایط بیباری) و تلفات بار (در شرایط
تحتبار) ارزیابی کنند .اغلب الزمهی انجام این تســتها ،خارج کردن ترانسفورماتور از مدار ،خالی کردن روغن و
حمل آن به کارگاه تعمیر اســت که پیچیدگیهای عملیاتی و هزینه باالیی را تحمیل میکند .شرکت HIGHVOLT
بدین منظور سیستم تستی را تولید کرده است که میتوان آنرا سوار بر یک کامیون به محل نصب انتقال داده و
آزمونهای فشارقوی را در خود پست فشارقوی انجام داد .بدین شکل ،بهرهبردار میتواند براساس نتایج آزمونها
در خصوص لزوم خارج کردن ترانسفورماتور از مدار و انتقال به کارگاه یا انجام تعمیرات در سایت (که روش ارزانتری
است) تصمیمگیری کند.
تست سیار کابل
شرکت  HIGHVOLTدر زمینهی انجام آزمونهای کابلهای فشارقوی با عایق پلیمری مانند
 ،XLPEپیشگام است .مهندسین شهر درسدن 2اولین دستگاه تست سیار کابل که برروی
یک کامیون قابل نصب اســت را تولید کردهاند .با این روش میتوان دستگاههای
ً
تقریبا به هر سایتی
تســت را بدون آنکه نیاز به کسب مجوزهای مخصوص باشد،
انتقال داد .حتی سایتهایی که برای تجهیزات تست بزرگ ،فضای کافی ندارند.
این شــامل شهرها و مناطق پرجمعیت می شــود که کابلهای خیلی بیشتری در
زیرزمین در حال نصب دارند .دســتگاه تســت ســیار بهگونهای طراحی شده است که
ِ
مورد آزمون قــرارداد و برای کابلهای
کابلهــای با طــول ده کیلومتر را میتوان بــا آن
طوالنیتر ،میتوان از چند دستگاه تست بهصورت سری و موازی استفاده نمود.
2) Dresden

1) Thomas Steiner
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چگونهمیتوانم
خطاهای بوشینگ فشار قوی
را به موقع
تشخیصدهم؟

چگونه میتوانمعیوب مكانیكی
تپچنجر را قبل از اینکه
به یک مشکل جدی تبدیل شود،
تشخیصدهم؟

چگونه میتوانم درجه حرارت
سیمپیچها را به منظور جلوگیری
ً
مستقیما
از آسیبدیدگی
اندازهگیری كنم؟
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ترانسفورماتور خود را چقدر میشناسید؟ سنسورهای هوشمند

® MSENSEدر ترکیب با ® ،ETOSاولین سیستم عامل باز
ترانسفورماتورها ،در پاسخ به سواالت کلیدی در خصوص عملکرد
مطمئن ترانسفورماتور ،به طور پیوسته تمام اطالعات الزم و اقدامات
پیشنهادی را در اختیار شما قرار میدهد.

در صورت بروز خطاهای
الکتریکی و حرارتی چه
کسی به موقع به من
هشدار میدهد؟

چگونه میتوانم بهطور
پیوسته گازهایمحلول
در روغن را
پایش کنم؟

چگونهمیتوانم
به طور فعال رطوبت را از
ترانسفورماتورخود
خارج كنم؟
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آنچه به ترانسفورماتور آسیب میرساند.
عمر مفید یک ترانسفورماتور شدیدا ً به وضعیت عملکرد و محیط آن بستگی دارد .بار
ترانسفورماتورهای صنایع به میزان قابل توجهی بیشتر از بار ترانسفورماتورهای شبكه است.
درهر صورت الزم است از نقاط ضعف ترانسفورماتور آگاهی داشت و به موقع از ایجادآسیب و
خطا جلوگیری کرد:

3درصد
رطوبت در عایق تفاوت
زیادی ایجاد میکند .وقتی
سطح رطوبت در عایق از
1درصد به 4درصد افزایش
یابد ،عمر مفید مورد انتظار
از حدود 35سال به کمتر از
5سال کاهش مییابد.

17درصد

از خرابیهای ترانسفورماتور را میتوان در
بوشینگهای معیوب جستجو کرد.

از خرابیهای ترانسفورماتور را میتوان به
عملکرد نادرست تپچنجر تحتبار نسبت داد.

ناپیدا

و غیرقابل تشخیص از بیرون:
این ماهیت عیوب مکانیکی،
اختالف زمانی در عملیات
سوئیچینگ وعملکرد نادرست
تپچنجر است.

افزایش تنها 12درجه سانتیگراد
در دمای سیمپیچ ،عمر مفید
ترانسفورماتور را 75درصد کاهش
میدهد.

26درصد

12 °C

30
ppm

این معادل
0/000003درصد و
مقدار بحرانی رطوبت
در روغن است.

45درصد

از تمام خرابیهای ترانسفورماتور ،در نتیجهی
عیوب سیمپیچها است.

23

سـنـســورهـا
رینهازن خانواده سنسور ® MSENSEو دستگاه رطوبت گیر ®MTRAB

بدون نیاز به تعمیر و نگهداری را در ترکیب با ® ،ETOSبه عنوان یک
سیستم نرمافزاری و سختافزاری کامالً سفارشی پیشنهاد میدهد.
اطالعات بیشتر در وبسایت:
msense.reinhausen.com

پایشبوشینگها
اضافه ولتاژ ،افزایش دما ،عیوب مواد و فراوری آنها و پیری طبیعی ،همگی عواملی
هستند که از کیفیت عایق بوشینگها میکاهند .به همین منظور ،سیستم مانیتورینگ
ت زمان
آنالین  MSENSE® BMبه طور پیوسته وضعیت بوشینگها را پایش کرده و مد 
زیادی قبل از آسیب دیدن ترانسفورماتور ،خطای احتمالی را تشخیص میدهد.

ضربان قلب تپچنجر
سیستم مانیتورینگ  MSENSE® VAMتوسط شرکت رینهازن تولید شده و با استفاده از
روش اندازهگیری ویبرواکوستیک 1به داخل تپچنجر گوش میدهد تا عیوب مکانیکی
آنرا در مراحل اولیه و پیش از مسئل ه ساز شدن شناسایی کند .این سیستم پایش
خودیادگیر و مبتنی بر هوش مصنوعی ،تنها نقاط ضعف یا عملكرد نادرست تجهیز را
نشان نمیدهد؛ بلكه اقدامات الزم را نیز پیشنهاد میدهد .این سیستم مانیتورینگ،
تنها سیستم موجود در بازار است .همچنین برای پایش وضعیت تپچنجرهای تولید
شده توسط سایر سازندگان نیز قابل استفاده است.

شناسایی نقاط داغ
در حالی که ترمومترهای سیمپیچ متداول فقط یک مقدار متوسط محاسبه شده را ارائه
ً
مستقیما
میدهند ،سیستم فیبرنوری  MSENSE® FOبا استفاده از حداکثر 32سنسور،
دمای سیمپیچ را اندازهگیری کرده و مقدار دقیق آنرا در هر لحظه نشان میدهد.
این امر امکان کنترل بهینهی بار حرارتی را فراهم میسازد و منجر به طول عمر بیشتر
ترانسفورماتور و پایداری بیشتر شبکه میگردد .این سیستم جهت پاسخگویی به اضافه
بارهای دینامیکی در ترکیب با ® ETOSقابل استفاده است.

MSENSE® BM

MSENSE® VAM

MSENSE® FO
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راه ارتباطی با شما
آیا در مورد خانوادهی سنسورهای ® MSENSEو ® ETOSسؤالی دارید؟
فرانک میخش 2خوشحال خواهد شد که به سواالت شما پاسخ دهد:

F.Micksch@reinhausen.com

رطوبت زدایی بهینه
رطوبتگیر ® MTRAB 2.5عملیات رطوبتزدایی را انجام میدهد و به طور مداوم چرخهی
تنفسی ترانسفورماتور را کنترل میکند تا از نفوذ رطوبت محیط به عایق جلوگیری کند .به
لطف سنسورهای دما و رطوبت در ترکیب با الگوریتمهای هوشمند ،مواد جاذب رطوبت
بدون نیاز به ســرویس و بهصــورت خودکار در یک چرخهی کاری بهینــه خود را احیاء
میکنند .این کار باعث کاهش هزینههای بازرسی ،سرویس و نگهداری و ...میشود .این
رطوبتگیر 80هزار بار در سراسر جهان حتی در بدترین شرایط محیطی آزمایش و تأیید
شده است.

اسکن کردن ماتریس گاز
برای ترانسفورماتورهای استراتژیک و دارای اهمیت باال ،تجزیه و تحلیل جامع گازهای
محلــول در روغن ( )DGAجهت پایش وضعیــت ،عیبیابی و تعیین قابلیت اطمینان
عملیاتی ترانســفورماتور حیاتی است .سیســتم مانیتورینگ  MSENSE® DGA 5/9با
ماتریس 8گازی شناخته شده در سطح جهانی ،گزینهی پایش متمركز را ارائه میدهد.
این به معنای شناســایی تمام پارامترهای نشــاندهندهی عیوب حرارتی و الکتریکی در
مراحل اولیه است.

سیستم هشدار زودهنگام گاز و رطوبت
مقادیر زیاد هیدروژن ،مونواکسیدکربن و رطوبت در روغن ترانسفورماتور ،نشاندهندهی
آســیب احتمالی در ســیمپیچها به دالیل مختلف حرارتی و الکتریکی است .سیستم
هشــدار زودهنــگام  MSENSE® DGA 2/3به محض افزایش ایــن پارامترها از مقادیر
مجاز تعریف شــده ،اقدام به ارسال هشدار میکند .این تجهیز حتی میتواند در حین
بهرهبرداری از ترانسفورماتور نصب شــود و استفاده از آن حتی در شرایط سخت مانند
قطب شمال ،صحرا یا جنگلهای بارانی ،قابل اطمینان و ایمن است.

Maschinenfabrik Reinhausen

MSENSE® DGA 2/3

MSENSE® DGA 5/9

MTRAB ® 2.5
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با گنجینهی دادهها چه باید كرد؟
سیستم مانیتورینگ ® MSENSEپس از آنکه با ® ETOSاولین سیستم عامل باز ترانسفورماتور قدرت
ترکیب شد ،به حداکثر توانمندی خود رسید .این سیستم هوشمند به بهینهسازی و محافظت از طول
عمر ترانسفورماتور کمک کرده و به نفع همهی طرفین یعنی تولیدکنندگان ،پیمانكاران و شرکتهای
مدیریت شبکه است.
طراحی و تولید
عمر ترانسفورماتور با طراحی و تولید آن آغاز میشود ،ETOS® .یک سیستمِ از پیش پیکربندی شده و آزمایش شده را در اختیار
تولیدکنندگان قرار میدهد که آمادهی اتصال به ترانسفورماتور است و در مقایسه با اتوماسیون معمولی65 ،درصد هزینهها
را کاهش میدهد .مدلهای جدید تجاری دیجیتال ،مانند پشتیبانی زنده نیز امکانپذیر است .عالوه بر این ،از دادههای
جمعآوری شده و تجربهی به دست آمده در این زمینه میتوان برای بهینهسازی طراحی ترانسفورماتورهای آینده استفاده کرد.

1
نصب و راه اندازی
پس از اینكه ترانسفورماتور
تولید شد ،به محل نصب ارسال
میشود .معموال شركتهای EPC
(شرکتهای مهندسی ،تدارکات
و ساختوساز) عملیات نصب را
انجام میدهند .با کمک ®ETOS
میتوان تا 70درصد در هزینههای
نصب صرفهجویی كرد .زیرا به جای
اینکه برای هر سنسور از کابلهای
مسی زیادی استفاده شود ،فقط
از یک کابل فایبرگلس برای اتصال
به سیستم مانیتورینگ استفاده
میشود .اطالعات به طور مستقیم
در تابلو کنترل بر روی ترانسفورماتور
قرار دارد .عالوه بر این ،یکپارچهسازی
دادهها در یک سیستم  SCADAبه
لطف یک پروتکل ارتباطی استاندارد
(به عنوان مثال  )IEC 61850بسیار
ساده میشود.

برنامهریزیاستراتژیك

2

5

3
بهرهبرداری

پس از اینكه ترانسفورماتور راهاندازی شد ،میتوان از
آن برای دههها استفاده كرد .شبکهسازی ،استفاده
از ظرفیت و عمر مفید ترانسفورماتور را بسیار آسانتر
میکند .به این ترتیب ،پیشبینی بار و شرایط آب و
ً
مستقیما به ترانسفورماتور
هوایی ،از طریق اتاق کنترل
انتقال مییابد .این امر ،ترانسفورماتور را قادر میسازد تا
به طور خودکار تصمیمگیری کند ،به طور مثال این که چه
زمانی باید سیستم خنککننده فعال شود.

چه زمانی باید برروی خرید تجهیزات جدید
سرمایهگذاری کنم؟ کجا باید از این تجهیزات
استفاده شود؟ چگونه باید این تجهیزات
پیکربندی شوند؟ برنامهریزان شبکه میتوانند
از دادههای بهدست آمده از ترانسفورماتورها
برای پیشبینی بار آینده استفاده کرده و در
نتیجه هزینههای ترانسفورماتور را در طول
بهرهبرداری کاهش دهند .عالوه بر این،
میتوان مشخصات و الزامات فنی دقیقتری
برای ساخت ترانسفورماتورهای جدید به
سازنده ارائه داد.

4
ارزیابی وضعیت و نگهداری
در حین عملكرد ترانسفورماتور ،پرسنل بخشهای سرویس و
نگهداری و مدیریت دارایی ،وظیفهی انجام عملیات نگهداری،
تعمیرات اساسی و نوسازی ترانسفورماتور را بر عهده دارند.
آنها میتوانند از دادههای جمعآوری شده از ترانسفورماتور
برای پایش مستمر و به حداقل رساندن خطا استفادهکنند.
محاسبات نشان میدهد که مانیتورینگ آنالین میزان خطا را تا
42درصد کاهش میدهد.

1) Vibroacoustic
2) Frank Miscksch
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پایش ولتاژ
اسلوونی از سال  2010به ایتالیا برق صادر میکند .سیستم
مانیتورینگ آنالین  MSENSE® BMساخت شرکت  MRادامه یافتن
این جریان انرژی را پایش میکند.

باستین نیدرمیر 1و همکارانش از بخش خدمات  ،MRدو هفتهی هیجان
انگیز را در آگوست سال  2020تجربه کردند .آنها در طی این دو هفته
مشغول سرویس ساالنهی ترانســفورماتور شیفت فازی شرکت ELES
(شرکت برق اسلوونی) بودند و همزمان از آنها یک نصب غیرمعمول هم
درخواست شد :پرسنل یک شرکت خدماتی محلی ،سیستم مانیتورینگ
بوشینگ قدیمی دو دستگاه ترانســفورماتور شیفت فازی را با سیستم

مانیتورینگ  MSENSE® BMشرکت  MRتعویض کردند .آنها به تنهایی
و با کمک دفترچهی راهنما موفق شدند سنسورهای  MSENSE® BMرا
برروی 12عدد بوشینگ روغنی 2ترانسفورماتورها نصب کنند .سپس پیتر
شلتر ،3ناظر نصب  ،MRبه آنها نشان داد چگونه پارامترهایی که قبال در
سیستم تعبیه شده است را تنظیم کنند .این کار قابلیت اطمینان انتقال
برق بین اسلوونی و ایتالیا را بیش از پیش افزایش داد.
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بازنگری همراه با مجهزسازی

MSENSE® BM

برای پایش
وضعیت
بوشینگهای OIP
و  RIP6و  RIS7با
سطوح ،ولتاژی بین
 10تا  800کیلوولت
مناسب است.

گرچه به نظر ساده میرسد ،ولی در واقع کار ،پیچیدگی بیشتری داشت.
الکساندر پوالژنر ،4مدیر بخش فشارقوی شرکت  ELESبا خندهای بر لب
میگوید« :تجهیز ترانسفورماتورهای شیفت فازی ،چالش برانگیز بوده و باید
به دقت برنامهریزی شود .این تجهیزات ،انتقال ایمن ،مطمئن و بی وقفهی
توان الکتریکی بین دو کشور را کنترل میکند .در صورت وقوع حادثه ،در
بدترین وضعیت ممکن ،بهعلت اضافه بار احتمالی ،خاموشی شبکه اتفاق
خواهد افتاد».
شــرکت  ELESبــه منظور پیشگیــری از وقوع چنیــن حوادثی،
5
ترانســفورماتورهای شــیفت فازی خود واقع در شهر دیواکا
را در ماه آگوســت به مدت تقریبا دو هفته از مدار خارج
کرده و سرویسهای کامل برروی آنها انجام میدهد.
بوشــینگ یکی از اجزاء ترانســفورماتور است که
پرسنل در زمان سرویس توجه زیادی به آن دارند.
گ از
الکساندر پوالژنر توضیح میدهد« :بوشین 
مهمترین اجزاء ترانســفورماتور است .عملکرد
بدون عیب ترانســفورماتور بستگی زیادی به
شرایط محیطی و آبوهوایی داشته که به معنای
ضروری بودن پایش وضعیت پیوســته است .از
آنجاکه سیســتم فعلی باید تعویض میشــد ،ما
بدنبال راهکار جایگزیــن بودیم و MSENSE® BM
شرکت  MRرا انتخاب کردیم».
شرکت  MRسیســتم مانیتورینگ  MSENSE® BMرا به
منظور پایش مطمئن بوشینگهای فشارقوی طراحی کرد .یک
الگوریتم خالقانه ،ظرفیت خازنی و ضریب تلفات عایقی بوشینگ را پایش
کرده و این مقادیر را با حدود از پیش تعیین شده مقایسه میکند .سیستم
مانیتورینگ ،پیش از وقوع حادثه ،افزایش پارامترها را از حدود تعیین شده
شناسایی میکند .باستین نیدرمیر ،مهندس فروش خدمات شرکت MR
توضیح میدهد« :درحدود 17درصد از خطای ترانســفورماتورها بهدلیل
وقوع عیب در بوشینگ اتفاق میافتد .بههمین دلیل پایش آنها به منظور
اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ،حیاتی است».
آسانتر و دقیقتر
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سیســتم  MSENSE® BMمبتنی بر مفهوم خالقانهایاست که از روش
ارجاع مضاعف برای پایش وضعیت بوشــینگ براساس تغییرات ظرفیت
خازنی و ضریب تلفات عایقی در یک سیســتم ســه فاز استفاده میکند.
نیدرمیر میگوید« :از آنجا که الگوریتم بهصورت پیوسته هر سه بوشینگ را
پایش و با هم مقایسه میکند ،وابستگی دمایی سایر مراحل که تنها ولتاژ
یک بوشینگ را اندازهگیری میکند ،با سایر اندازهگیریها ،مثال دما ،مرتبط
میشود ».سیستم  MRبرای شناسایی تقارن شبکهی سه فاز از سیگنالهای
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«تجربهی ما در سالهای اخیر
نشانداد شرکت  MRعالوه بر ارائهی
خدمات عالی ،راهکارهای خالقانه،
مطمئن و ایمن در اختیار میگذارد».
الکساندر پوالژنر
مدیر بخش فشارقوی شرکت ELES

ترانســفورماتورهای ولتاژ بهعنوان مرجع اســتفاده میکند ،صحیح بودن
اندازهگیری را کنترل کرده و از جبران سازی و حذف عدم تقارن در شبکه
اطمینان حاصل میکند .شرکت  MRاز سال  ۲۰۱۷حق اختراع این روش
را در اختیار دارد.
شریک قابل اعتماد
شــرکت  ELESعالوه بر انتقال برق به ایتالیا و بالعکس ،مدیریت شبکهی
انتقال متصل به اتریش و کرواســی را برعهده داشته و در حال حاضر در
حال برنامهریزی برای اتصال شبکه به مجارستان است .این موضوع شرکت
 ELESرا بخشــی از پــروژهی اتصال برق چند منطقــهای اروپا میکند.
الکساندر پوالژنر توضیح میدهد« :شرکای ما بر روی قابلیت اطمینان باالی
شبکهی ما حساب میکنند .بههمین دلیل در انتخاب شرکتهای همکار
و پیمانکاران دقت زیادی میکنیم .ترانسفورماتورهای جریان ما ،در حال
حاضر به سیستمهای  MRمجهز شــدهاند .تجربهی ما در سالهای اخیر
نشان داد که شرکت  MRعالوه بر ارائهی خدمات عالی ،راهکارهای خالقانه،
مطمئن و ایمن در اختیار میگــذارد .با تصمیمگیری در خصوص نصب
سیستم مانیتورینگ  ،MSENSE® BMما در حال حاضر از مزایای همکاری
با یک پیمانکار بهرهمند شدهایم///».
راه ارتباطی با شما
آیا در مورد  MSENSE® BMسوالی دارید؟
باستین نیدرمیر آمادهی پاسخگویی است:

B.Niedermeier@reinhausen.com

1) Bastian Niedermeier
)2) Oil-Imperegnated Bushing (OIP
3) Peter Schelter
4) Aleksander Polajner
5) Divaca
)6) Resin-Imperegnated Bushing (RIP
)7) Resin-Imperegnated Synthetic Bushing (RIS
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نجات آینده
انرژیهای تجدید پذیر ناپایدار هستند .کربنزدایی تنها با استفاده از فناوریهای هوشمند
ذخیرهسازی در سراسر شبکهی برقرسانی امکانپذیر است.
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حفاظت از محیط زیست و کاهش گازهای گلخانهای بهویژه  ،CO2نیازمند
تغییرات دور از دســترس در زمینهی تولید انرژی در سراســر دنیا است.
توسعهی انرژیهای تجدیدپذیر ،بهویژه انرژیهای خورشیدی و بادی ،نقش
کلیدی در انقالب انرژی ایفا میکنند .چراکه میزان این انرژیهای دوستدار
محیط زیســت ،بسیار بیشــتر از نیاز فعلی برای انرژی اولیه یعنی تقریبا
170هزار تراوات ساعت است( .برای کسب اطالعات بیشتر به نشریهی آنلود
شماره  7مراجعه کنید).
1
بر اساس دادههای گردآوری شده توسط آژانس بینالمللی انرژی 37 ،درصد
از تولید برق در دنیا بدون انتشار گازهای گلخانهای صورت میگیرد .هرچند
انرژی الکتریکی تنها یک پنجم از کل مصرف انرژی دنیا را شامل میشود.
لذا اینکه چگونه منابع تجدید پذیر تولید انرژی ،جایگزین روشهای معمول
در حمل و نقل و گرمایش شــوند ،برای محقق شدن انقالب انرژی بسیار
حیاتی است.
به منظور دستیابی به اهداف زیست محیطی باید بر انبوهی از چالشها
فائق آمد .به گفتهی مارکوس ریپل ،2طراح ایدههای نوآورانه در شبکههای
برقرسانی در شرکت رینهازن« :پرسشهای بسیاری در خصوص چگونگی
انتقال این میزان زیاد انرژی توسط شبکههای برقرسانی آینده وجود دارد از
جمله این موضوع که چگونه میتوان انرژیهای ناپایدار خورشیدی و بادی را
با تقاضای برق در زمان درست و مکان درست هماهنگ کرد .این پرسشها
ابعاد محلی و بینالمللی دارند ».در آینده بسیاری از کشورهایصنعتی مانند
آلمان باید «برق سبز» را به شکل «هیدروژن سبز» که در مناطق آفتابی و
بادخیز تولید شدهاست واردکنند .همزمان شبکههای برقرسانی فعلی در
حال نزدیک شدن به حداکثر ظرفیت خود بوده و همیشه نمیتوانند آنگونه
که مورد نیاز است برق تولید شده از نیروگاههای دوستدار محیط زیست
را به مصرفکننده انتقال دهند .یک راه جبرانسازی این تغییرات ،استفاده
از ذخیرهکنندههای انرژی است .در ادامهی این مقاله نشان خواهیم داد که
چگونه میتوان مشکالت شــبکهها را ،از سطوح ولتاژی فوق فشارقوی تا
فشارضعیف ناشی از انرژیهای تجدیدپذیر ،با سیستمهای ذخیرهی انرژی
حل کرد.

reldnihcS aneL ,sitianorA sivieD

چالش شبکهی انرژی پیوسته
باتریهــای ذخیرهکننده حتی در ســطوح ولتاژ فوق
فشــارقوی ،میتوانند گلوگاههای شبکه را هموار سازند.
بهعنوان مثال در آلمان ،بــرق باید از نیروگاههای بادی
نصب شده در دریا در شمال ،به مراکز پرمصرف در جنوب
انتقال یابد .بهاین منظور حتی توسعهی خطوط شبکه نیز
کافی نیست و توان انتقال باید توسط آنچه «تقویتکنندهی شبکه» نامیده
ن تقویتکنندهها باتریهای بسیار بزرگ در حدود
میشــود بهینه شود .ای 
مگاوات هستند .انتقال توان زیاد الکتریکی از طریق خطوط انتقال شمال به
جنوب ،منجر به اضافه بار مکرر بخشهای مختلف خط شده و تقسیم مجدد
ی اســت ،ضروری میسازد .این بهمعنای کاهش
تولید را ،که کار پرهزینها 
تولید در شــبکهی باالدست و افزایش تولید (به همان میزان) در شبکهی
پاییندست است .هزینهی ساالنهی انجام این اقدامات ،تنها در آلمان بیشتر
از صد میلیون یورو است .تقویتکنندههای شبکه میتوانند با ذخیرهسازی
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تولید و مصرف برق
بازتوزیع
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مصرف برق محقق شده
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تولید برق اضافه در شبکهی باالدست ،که در آن لحظه قابل انتقال نیست،
و تأمین برق شبکهی پاییندست ،توازن را برقرار سازند .ازآنجا که کل این
عملیات متعادلســازی در زمان پاسخگویی بسیارکمی صورت میگیرد،
ذخیرهی در نظرگرفته شــده برای این موضوع را میتوان برای خودروهای
الکتریکی مورد استفاده قرار داد.

4:00

31. Aug

برقراری توازن بین
تولید/مصرفهزینهبر
است.تقویتکنندههای
شبکه این هزینهها را
کاهش میدهند.

تقویت کنندههای شبکههای انتقال
از آنجاکه تولید برق پاک وابستگی زیادی به وضعیت باد
و هوا دارد ،معموال مقدار بسیار زیاد یا بسیار کمی انرژی
الکتریکی تولید میشــود .شرکتهای
مدیریت شــبکه تــاش میکنند این
مشکل را با ترکیبکردن برق ،گرمایش،
حملونقل و استفاده از انرژی گاز جبران
کنند .اضافه تولید انرژیهای تجدیدپذیر با اســتفاده از
سیستمهای تبدیل برق به گاز ،یا برق به حرارت ،به بخش حمل و نقل و
گرمایش منتقل میگردد .شبکهی گازی ،ظرفیت بسیار زیادی برای ذخیره
ســازی دارد .به عنوان مثال هیدروژنی که توسط انرژی های تجدیدپذیر
تولید می شود ،با مصرف شدن در خودروهای برقی یا تبدیل شدن به گاز و
استفاده از آن توسط مصرف کنندگان گاز طبیعی ،به کاهش تولید گازهای
گلخانه ای کمک میکند.
4
پروفسور ورونیکا گریم 3از دانشگاه ارالنگن نورمبرگ  ،یکی از چهرههای کلیدی
در زمینهی یکپارچه سازی شبکهی انرژی در آلمان است .او در مصاحبهای با
وبالگ  sechnull.deمیگوید هیدروژن سبز بهویژه نقش حیاتی در کربنزدایی
در سیستمهای حملونقل و گرمایش ایفا خواهد نمود.
تکنولوژی برق به گاز

برق

H2O
آب

H2
گرمایش

خودرو

هیدروژن

الکترولیز

انرژیهای
تجدیدپذیر
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از نقطهنظر این متخصص انرژیهای نو ،بدیهی است که بدون اتصال بینالمللی
شبکهها ،انقالب انرژی محقق نخواهد شد .پروفسور گریم میافزاید« :ما بهعنوان
یک کشور صنعتی ،حتی در صورت تحقق دنیایی که انرژی آن بطور کامل از
انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شــود ،خودکفا نخواهیم بود و باز هم به واردات
هیدروژن و سوختهای سنتزی که در کشورهای دیگر تولید میشود وابسته
خواهیم بود».
متعادل سازی با باتریهای محلی
امروزه ذخیرهکنندگان اســتاتیک (باتریهای محلی) ،نوسانات
بوجود آمده از نیروگاههای تجدیدپذیر در ســطح فشارمتوسط
را متعــادل کرده و نقــش مهمی در انقالب انــرژی دارند .این
باتریهــا فرصتهای کامال جدیدی برای مدیریت بار و انرژی در ســطح
مصرفکنندگان صنعتی و شــبکههای توزیع خلق کردهاند .مزارع بادی و
خورشیدی را میتوان با استفاده از این ذخیرهکنندگان انرژی به شبکهی
برقرســانی متصل ،و تأمین پیوسته و قابل پیشبینی برق این نیروگاهها
را تضمین کرد .همچنین این باتریها با جبران نوســانات بار و مقدار توان
تزریقی ،به پایداری ریزشــبکهها یا شــبکههای کمتر توسعهیافته کمک
میکنند .اســتفاده از باتریهای محلی در بسیاری از نقاط شبکه از نقطه
نظر اقتصادی توجیه دارد .مارکوس ریپل ،کارشــناس رینهازن ،میگوید:

رینهازن ترانسفورماتورها و فیلترهای
سینوسی مورد نیاز  30دستگاه از این
سیستمهای ذخیرهسازی را تأمین کرده و
بدین شکل به پاکی هوا در شهرهای اروپا
یاری میرساند.

«شرکتهای مدیریت شبکه نیازی به سرمایهگذاری در توسعهی شبکهی
برقرســانی نداشته و تولید کنندگان برق با انرژیهای بادی و خورشیدی
میتوانند از عدم تعادلهای بازار اســتفاده کنند و در زمانی که بیشترین
سود را نصیبشان کند برق تولیدی خود را بفروشند .نیروگاهها نیز میتوانند
بهعنوان رزرو عمل کرده و در زمان حداکثر تقاضا ،شبکه را متعادل کنند».
یکسوســاز باتری ،سه وظیفه را در هر دستگاه برعهده دارد :ذخیرهسازی،
جبران کردن توان راکتیو و فیلتر کردن توان اکتیو .چنین قابلیتهایی باعث
شدهاست که این یکسوسازها توســط سازمانهای تنظیم کنندهی برق،
بعنوان اجزاء شبکه طبقهبندی شوند .این طبقهبندی مزیتهای زیادی از
جمله هزینههای سرمایهگذاری و مدیریت برای شرکتهای مدیریت شبکه
دارد .همچنین با استفاده از فناوری ذخیرهی انرژی ،میتوان برق پایدارتری
به مناطق دورافتاده با شبکهی ضعیف تحویل داد .سیستمهای ذخیرهی
انرژی قادر هستند برق تولید شده توسط نیروگاههای مختلف خورشیدی،
بادی ،دیزل ژنراتور و ...را در خود ذخیره ،در زمان مورد نیاز به شبکه تزریق
و تأمین برق کم نوسان و پیوسته را تضمین کنند .این ،نیازمند راهکارهای
یکسوسازی مانند  GRIDCON® PCSشرکت رینهازن است .بهعنوان مثال
شــرکت اوتارسیس 5از این یکسوسازها ،در باتریهای خود که در مناطق
دور افتاده در فیلیپین نصب شدهاست استفاده میکند .آندرهآس پلنک ،6از
شرکت آلفن ،7شرکت هلندی تولیدکنندهی سیستمهای ذخیرهساز انرژی،
کاربردهای متنوعتری را برای این باتریها درنظر میگیرد« :شهرهای اروپایی

برق سبز
در هلند
متخصصینشبکههایفشارقوی
هلند در شرکت آلفن ،به منظور خرید
ترانسفورماتورها و فیلترهای سینوسی
مورد نیاز برای  30دستگاه باتری ذخیرهساز،
بهدنبالتأمینکنندهیمناسبمیگشتند
و شرکت هانس فون مانگولت،8که شرکت
تابعه رینهازن است را یافتند.
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بیشتر و بیشتری به دالیل زیست محیطی بهدنبال ایجاد منطقهی سبز و
ممنوع کردن استفاده از دیزل ژنراتورها هستند .اما همچنان نیاز به تأمین
برق در زمان برگزاری بازارهای غیردائم ،فســتیوالها و رویدادهای بزرگ
داریم .موقعیت مشابهی در بنادر وجود دارد :مناطق سبز به منظور کاهش
تعداد دیزل ژنراتورهایی که برق مورد نیاز متصدیان اسکله و شرکتهای
کشــتیرانی را تأمین میکنند ،در بنادر برپا شدهاند .بدین شکل بازارهای
جدیدی در حال شکل گیری است( ».متن داخل کادر را بخوانید)
ایستگاههای شارژ برق ،بدون نیاز به شبکههای
توزیع برقرسانی
تغییر وضعیت انرژی بدون حمل و نقل برقی ،حداقل بعنوان یک
گام میانی ،محقق نخواهد شــد .پژوهشگران انتظار دارند تا
ســال  2030در بیشتر کشورهای صنعتی تعداد خودروهای
برقی مورد استفاده ،از تعداد خودروهای احتراقی بیشتر شود .در واقع ایالت
کالیفرنیا در آمریکا در نظر دارد تا این زمان کلیهی خودروهای احتراقی را
از رده خارج کند .این تغییر بهویژه برای شبکههای توزیع برق ،چالشهای
عظیمی بوجود آورده است که تنها میتوان با زیرساختهای شارژ هوشمند
بر آنها غلبه کرد .بعنوان مثال برای شــارژ همزمان خودروهای متعدد در
پارکینگهای شخصی و عمومی ،توسعهی ظرفیت خطوط ضروری است.
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در سال  2020یک شرکت تولیدکنندهی «برق سبز» به
دنبال تجهیز کردن پارک باتری خود با نصب 30ذخیرهساز
اضافه بود و برای این کار به دنبال تولیدکنندهی
مناسبی میگشت که بتواند یک سیستم امتحان شده را
معرفی کند .قرار بود از این باتریها در زمان برگزاری
فستیوالها ،رویدادهای بزرگ و بازارهای غیردائم در
سراسر اروپا استفاده شود .پروژه به شرکت آلفن ،شرکت
هلندی تولیدکنندهی محصوالت و ارائهدهندهی خدمات
مرتبط با شبکههای برقرسانی هوشمند ،شامل پستهای
فشارقوی ،سیستمهای ذخیرهی انرژی و ایستگاههای
شارژ خودرورهای برقی ،واگذار شد .آندرهآس پلنک،
مدیر بخش سیستمهای ذخیرهی انرژی میگوید« :ما
خیلی مفتخریم که این پروژه به ما واگذار شدهاست.
بدین شکل ما میتوانیم سهم بیشتری در حفاظت از محیط
زیست داشته باشیم».
ترانسفورماتورهای ویژه و فیلتر سینوسی
الزامات فنی مورد نیاز مشتری بدین قرار بود :هر
سیستم ذخیرهسازی سیار باید توان 338کیلووات
ساعت برمبنای باتری خودرو  BMW i3را تأمین کند و
امکان اتصال ساده برای تأمین برق استاندارد پروژههای
موقت در موقعیتهای دورافتاده را داشته باشد.
همچنین توان دائم شارژ آن400 ،آمپر باشد و در مدت
یکساعت بتواند 800آمپر را تأمین کند .شرکت آلفن
برای تولید «باتری» خود ،نیاز به ترانسفورماتورهایی
برای ایزوالسیون گالوانیک بین ورودی ،یکسوساز
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گزینهی دیگر ،ایستگاههای شارژ با باتری آماده است که هم سرعت شارژ
را افزایش میدهد و هم نیازی به شبکهی فشارضعیف ندارد .در اینجا بازار
جهانی وجــود دارد و رینهازن بهدنبال ارائهی راهکارهای خود به این بازار
است( .مصاحبهی صفحهی  30را بخوانید).
این مفهوم همچنین میتواند از هوش ازدحامی نیز بهرهببرد .راهکارهای
مبتنی بر باتریهای هوشــمند میتوانند انرژیهای تجدیدپذیر ناپایدار و
وابسته به آبوهوا را به عاملی برای متعادل کردن نوسانات شبکههای محلی
تبدیل کنند .بهاینمنظور حتی از باتری خودروهای برقی در حال شــارژ،
میتوان برای تزریق توان به شبکه در زمان مورد نیاز استفاده کرد .درعوض
در شرایطی که توان شبکه بیش از مقدار مورد نیاز برای شارژ خودروهای
برقی است ،میتوان تولید را کاهش داد .به کمک باتریهای ذخیرهکنندهی
انرژی میتوان برای غلبه بر چالشهای انقالب انرژی در کلیه سطوح ولتاژی
شبکه :از فشارقوی تا شبکههای محلی ،استفاده نمود .رینهازن بهدنبال ایفای
نقش خود در این زمینه است///.

«تأمینکنندگان ما باید قادر

به ارائهی محصوالتی با کیفیت

و در حجم انبوه باشند».
آندرهآس پلنک،
مدیر بازرگانی
و مسئول
پروژههای باتری
در شرکت آلفن

ذخیرهکنندهی انرژی و خروجی داشت .پلنک میافزاید:
دهای داشتیم که قادر به ساخت یک
«ما نیاز به تأمینکنن 
سیستم شامل ترانسفورماتورهای ویژه و فیلتر سینوسی
برمبنای مشخصات فنی طراح باشد ».شرکت هلندی برای
این مهم شرکت هانس فون منگولت ،شرکت تابعهی
رینهازن ،در شهر آخن 9را یافت.
ماژولهای سیستمی آینده
پلنک ،مدیر شرکت آلفن ،توضیح میدهد« :گرچه قیمت
همیشه یک عامل تعیین کننده برای خرید قطعات فنی

راه ارتباطی با شما
آیا در مورد فناوریهای ذخیرهسازی سوالی دارید؟
مارکوس ریپل آمادهی پاسخگویی است:

Markus.Riepl@reinhausen.com

است ،اما ما همچنین به دقت ،کیفیت محصوالت خریداری
شده را بررسی میکنیم؛ که شامل کیفیت فرایند تولید
نیز میشود .تأمینکننده نه تنها باید قادر به ساخت
محصول نمونه باشد ،بلکه باید بتواند محصول را با
کیفیت باال و بهصورت انبوه و پیوسته تولید کند .در
چنین پروژهای یافتن شریکی که هم نوآور بوده و هم
آیندهنگر باشد بسیار مهم است .اگر بنا باشد در بلندمدت
مشتریان زیادی را جذب کنیم ،باید بتوانیم همکاری خوبی
داشتهباشیم ».پلنک معتقد است که سفارشهای آینده
شامل ماژولهای سیستمی آماده خواهد بود« :این ،گام
بعدی در همکاری ما با تأمینکنندگان خواهد بود .البته با
این فرض که کیفیت همواره رو به افزایش باشد ».پلنک
شرکت منگولت را برای این مهم بسیار مناسب ارزیابی
میکند.

راه ارتباطی با شما
مایکل اسر ،10مهندس فروش

m.esser@mangoldt.com

2) Markus Riepl
4) University of Erlangen-Nuremberg
6) Andreas Plenk
8) Hans von Mangoldt
10) Michael Esser

)1) International Energy Agency (IEA
		3) Professor Veronika Grimm
			5) Autarsys
			7) Alfen
			9) Aachen
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نگاهی به رینهازن
1
ترانسفورماتورهای
الکترولیزمجهزبه
تپچنجر

منبع  DCبرای تنظیم فرایند
الکترولیز.ترکیبتپچنجرهای
تحت بار چندگانه/ریز/

درشت 1و راکتورهای قابل اشباع در سمت فشارضعیف
ترانسفورماتور

2
سیستمذخیرهکنندهی
انرژی ®GRIDCON
شارژ سریع زیرساختها،

مدیریت بارها در خطوط

ت
قوی

تک

نن
د

ه
ی شب

که

تولید ،و تثبیت شبکههای

ضعیف ،همه با یکسوسازهای

ذخیرهکنندهی انرژی رینهازن

قابل انجام بوده که کاربردهای بیشتری نیز دارد:

ذخیرهسازی انرژی ،جبرانسازی توان راکتیو و فیلتر

توان اکتیو .همهی این کاربردها در یک تجهیز بهعنوان
بخشی از شبکهی برقرسانی جمع شدهاند.

3
تأمینکنندهی
سیستمهای مورد نیاز
سازندگانباتری

رینهازن ماژولهای سیستمی
شامل ترانسفورماتور و فیلتر

سینوسی را براساس الزامات

باتر
ی
ذ
خی
ر

ه
ک
نن

DC
ک هی
ب

ده

ش

3

4

2

سازندگان ذخیرهسازهای انرژی

و باتریهای محلی تأمین میکند.

4

GRIDCON® HPC

این ایستگاه شارژ برای

اتصال به شبکهی AC

بهصورت همزمان قادر به

تأمین توان  DCموردنیاز سایر

ایستگاههای شارژ نیز هست.

جمعکنندههای انرژی و سیستمهای فتوولتائیک را به
منظور ساخت یک شبکهی  DCمیتوان به این تجهیز

متصل نمود.

)1) Multiple/Coarse/Fine tap Changers (OLTC

4

Maschinenfabrik Reinhausen, Lena Schindler

مناسب است .در عین حال

THE REINHAUSEN MAGAZINE

فناوریهای ذخیرهسازی آینده
خودروهای برقی ،انقالب انرژی ،یکپارچهسازی شبکهی انرژی :تقاضا برای انرژی الکتریکی سبز در حال
افزایش است .تولید و مصرف ناپایدار ،تنها با استفاده از ذخیرهسازی تراز میشوند.
فوق فشارقوی  /فشارقوی

تق
و
ی
ت

بر
ق
ب
هگ

ک

نن
د

ه
های

از

ش

بکه
1

حم

ل
و
ن
ق

گرما
ل

فشارمتوسط

4

AC
ک هی
ب

ش

فشارضعیف
3

باتر
ی
م
حل

ی

2
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«ما برای شارژ
با توان باال
به شبکههای DC
متکی هستیم»
هولگر کرتزمار 1به مشتریان رینهازن برای
بهرهبرداری اقتصادیتر از زیرساختهای
ایستگاههای شارژ ،یاری میرساند.

چندین ســال اســت که شــرکت  MRماژولهای
باتریهــای یکسوســاز را کــه بهعنــوان نمونه در
ذخیرهکنندههای انرژی زیرســاختهای شارژینگ
اســتفاده میشــوند ،تولیــد میکند .بــا توجه به
این ســابقه ،شــرکت رینهازن شــارژر توان باالی
 GRIDCON® HPCرا تولید کرده است .این سیستم
شارژ ســریع  ،DCاز مبدلهای ایزولهی گالوانیکی
 AC/DCبرای مدیریت بار هوشــمند ،ایجاد شبکهی
 DCو حتی اتصال به شبکهی  DCخارجی استفاده
میکند .ما با آقای هولگر کرتزمار سرپرســت فروش
این تجهیز گفتگو کرده و مزایای اتصال مســتقیم
ایستگاههای شارژ و باتریها را از او جویا شدیم.
آقای کرتزمار ،چه نکته خاصی در استراتژی
رینهــازن بــرای زیرســاختهای شــارژینگ
وجود دارد؟
هدف ما از ابتدا ساخت پربازدهترین سیستم ممکن
بود که به وسیلهی آن بتوانیم تعداد تبدیلهای بین
جریانهای  DCو  ACرا به حداقل ممکن برســانیم.
ایــن ،در دل خود راهکاری برای غلبه بر چالشهای
آینده دارد.

«رویکرد جدیدی برای اتصال
فناوری شارژرهای  DCبه
نیروگاههای تجدیدپذیر
و همچنین بات ریهای
ذخیرهکننده مورد نیاز است».

منظــور شــما از چالشهــای آینــده دقیقــ ًا
چیست؟
به منظور پیشــرو بودن در شروع دینامیک سیستم
حملونقل برقی ،نه تنها باید ایســتگاههای شارژ را
در مقیاس وسیع در مناطق مختلف نصبکرد؛ بلکه
توان خروجی این ایســتگاهها نیز باید برای تغذیهی
اتوبوسهــا و خودروها ،تا توانــی در حد مگاوات ،به
اندازهی کافی بزرگ باشد .در این مرحله باید به دنبال
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در اینجــا چــه راهکار تجــاریای متصور
هستید؟

راه ارتباطی با شما
هولگر کرتزمار ،سرپرست فروش محصوالت کیفیت توان

H.Kretzschmar@reinhausen.com

باال :اتصال معمول به شبکهی  ،ACپایین :سیستم شارژ رینهازن که توسعهی پربازدهتر
زیرساختهای شارژ را امکانپذیر کرده و تلفات تبدیل و هزینهها را کاهش میدهد .مزیت دیگر
آرایش سیستم رینهازن ،امکان یکپارچهشدن با شبکهی  DCیا بوجود آوردن یک شبکهی DC
مستقل با کمک یکسوسازهای یکپارچه است.

سیستم معمول
400 V AC

DC
200 V
.. 1000 V

سیستم با استفاده از فناوری رینهازن
400 V AC
.. 690 V AC
CRIDCPN® HPC

راهکارهای پربازده بــا حداکثر انعطاف پذیری
باشیم .اگر دنبالهی منطقی این موضوع را تا انتها
پیگیری کنیم ،ناگزیر به «شبکههای محلی »DC
خواهیمرسید.
 GRIDCON® HPCیک ایستگاه شارژ با اتصال
به شبکهی  ACاست .در عین حال یک شبکهی
 DCبرای تغذیهی سایر ایستگاههای شارژ ایجاد
میکند و امکان متصل کــردن همزمان آن به
ذخیرهکنندگان انرژی و نیروگاههای خورشیدی
وجود دارد .اتصال به شــبکهی  ACرا میتوان
بصورت منعطف طراحی کرده یا در برخی مواقع
ن را حذف کرد .این کار فرصتهای
بطور کلی آ 
زیادی بهوجود میآورد .این نوع آرایش به افزایش
زیاد بازده تجهیز منجر میشــود .صرفنظر از
اینکه تغذی ه در آینده از نیروگاه خورشیدی باشد
یا انرژی موقت ذخیرهشده در باتری ،یا شبکهی
 ACیا  ،DCسیستم ،حداکثر به دو مرحله تبدیل
نیاز خواهد داشت .این باعث میشود که بهرهبردار
هزینهی کمتری پرداخته و از تلفات غیرضروری
تبدیل نیز اجتناب کند.
همچنین انعطافپذیری سیســتم ،به شبکهی
توزیع باالدســت که هر روز بیشــتر از قبل در
تنگنا قرار میگیرد کمک میکند .ما با استفاده
از یکسوسازهای دوطرفه میتوانیم در پیک بار از
شــبکهی توزیع منفک شده یا این خطوط را با
استفاده از نیروگاه خورشیدی تغذیه کنیم .حتی
این سیستم میتواند به پایداری شبکهی توزیع
در صورت وقوع خطا یاری برساند .این مسئله،
هزینههای توسعهی شبکه را کاهش میدهد.
همهی اینهــا ،امکان بهرهبــرداری اقتصادی
یــا حتی مدلهای جدید تجــاری را در اختیار
مشتریان ما میگذارد.

زمان پیک استفاده کرد .با استفاده از سیستمهای
شــارژ دوطرفهی ما ،حتی میتــوان از ظرفیت
اشغال نشدهی باتری خودروهای پارک شده مثال
اتوبوسها برای این کار کمک گرفت .گرچه مورد
اخیر در آینده محقق میشود؛ اما درحال حاضر
ما امکان ارائهی راهحلهای نوآورانه ،کمحجم و
ارزان قیمت برای شارژ اتوبوسها و خودروها ،چه
در ایستگاه و چه در طی مسیر را داریم.
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DC

تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر محلی ،میتوانند
برق تولید شده را مستقیماً به ایستگاههای شارژ
الکتریکیخودروبفروشندکهحاشیهسودباالتری
از فروش به شبکهی  ACدارد .همچنین میتوان
از باتری برای ذخیرهســازی انرژی از شبکه در
زمان غیرپیک و فروش به شبکه با نرخ باالتر در

DC

200 V
.. 1000 V

1) Holger Kretzschma
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ما نیاز به
شبکههای پایدار
و انعطافپذیر
داریم!
هند با چالش عظیم برقرسانی روستایی مواجه شدهاست.
شبکههای برقرسانی آینده باید چگونه باشند؟ یک تحقیق،
راهحلی برای این معضل پیشنهاد میکند.

هند در سالهای اخیر گامهای بسیار بلندی برای
برقرسانی برداشته است .در آغاز قرن حاضر تقریبا
700میلیون نفر از نعمت برق در این کشور محروم
بودند .ولی به لطف پروژههای عمرانی دولتی بسیار
بزرگ ،این شرایط تغییر کرد .هرچند هنوز شاهد
قطع روزانهی برق بهدلیل خطا هستیم .در برخی
مناطق نیز انرژی الکتریکی تنها برای چند ساعت
در روز در دسترس است .در همین حال جمعیت
آنقدر ســریع در حال رشــد اســت که توسعهی
شبکهی برقرسانی ،پاسخگوی افزایش تقاضا برای
برق نیست .خالصه آنکه نیاز به انرژی در این کشور
1/3میلیارد نفری ،هنوز بهطور کامل پاســخ داده
نشده است .آژانس بینالمللی انرژی تخمین میزند
که تقاضای انرژی این شبه قاره تا سال  ،2040سه

برابر خواهد شد .در حال حاضر ،هند پس از چین و
آمریکا ،بزرگترین تولیدکنندهی برق در جهان بوده
و بیش از 50درصد این انرژی از زغال سنگ تأمین
ب منابع انرژی در حال تغییر است.
میشود .اما ترکی 
نارندرا مودی ،1نخست وزیر هند ،در کنفرانس تغییر
اقلیم در پاریس در سال  ،2015از قصد این کشور
برای افزایش ظرفیت انرژیهــای تجدیدپذیر به
175گیگاوات تا سال  2022خبرداد .هرچند اینکار
نیازمند اتصال شــبکهها به مراکز تولید و مصرف
است.
عمدهی برق حاصــل از انرژیهای تجدیدپذیر از
نیروگاههای خورشــیدی و بادی بدست میآید :از
پنلهای کوچک خورشیدی روی بام منازل گرفته
تا مزارع خورشیدی چند هکتاری یا مزارع بادی روی

دریا .در حال حاضر در این کشور آفتابخیز تولید
برق خورشیدی ،از تولید برق از روشهای معمول
یا نیروگاههای هستهای ارزانتر است .گرچه آنچه که
برای محیط زیست مناسب است لزوماً با شبکههای
برقرسانی موجود همخوانی ندارد .بههمین خاطر
اســت که رینهازن با همکاری موسسهی فناوری
مدرس هند ،2در حال تحقیق بر روی این موضوع
است که چگونه باید شبکههای برقرسانی را با فرض
از رده خارج شدن برنامههای امروز براثر رشد آینده،
برای انجام وظایف پیــش رو آماده کرد .مهمترین
یافتههای ایــن تحقیق را از آجــای نیالکانتان،3
توســعهدهندهی تجاری تپچنجر در رینهازن و
پروفسور دکتر شانتی سواروپ ،4از بخش مهندسی
برق موسسه فناوری مدرس هند پرسوجو کردیم.
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«قابلیت اطمینان شبکهی
برقرسانی هند باید افزایش یافته
و به تغییرات مداوم الزامات ،بهطور
انعطاف پذیری پاسخ دهد».

اطالعاتبیشتر:
شرکت رینهازن سبد متنوعی
از محصوالت نوآورانه برای
ترانسفورماتورهای شیفت فازی و
راکتورهای موازی ارائه میکند که در
برگیرندهی تپچنجرهای تحتبار مانند
® VACUTAP®VRو تجهیزاتی مثل تنظیم
کنندههای ولتاژ و سنسورها است .برای
اطالعات بیشتر به وبسایتهای ذیل
مراجعه کنید:

www.reinhausen.com/phaseshifter
www.reinhausen.com/
shuntreactors

iStock.com/Meinzahn

برای کسب اطالعات
بیشتر هولوگرام را اسکن
کنید.
در این ویدیو
وبیناری با موضوع:
«ترانسفورماتورهای شیفت فازی :بهینه
سازی زیرساختهای شبکهی انتقال» به
نمایش درخواهد آمد.

شــبکهی بــرق هنــد بــا چــه
چالشهایی روبرو است؟
پروفسور دکتر شــانتی سواروپ:
شــبکهی هند باید بیشــتر از همیشه
مطمئن و تابآور باشد و در عین حال به
الزامات دائما درحال تغییر ،بهصورت انعطافپذیر
پاسخ دهد .در حال حاضر باید از پایداری ولتاژ در
شبکههای انتقال اطمینان حاصل کرد .همزمان،
جریان بار دوطرفهی نیروگاههای تولید پراکنده،
برای شبکه اشکال ایجاد میکنند .عالوه بر این،
شرکتهای توزیع و انتقال برق ،کنترل کمتری
بر نیروگاهها در خصوص نقاط اتصال به شــبکه
و نوع بهرهبرداری دارند .از اینرو شبکه نیازمند
راهکارهایی مبتنی بر بهرهبــرداری هماهنگ،

پروفسور دکتر
شانتی سواروپ از
موسسه فناوری
مدرس هند

کنترل انعطافپذیر و دینامیک ،استفادهی بهینه
از توان تولید شده ،تلفات حداقلی و تولید گازهای
کمتر است.
ایــن معضــات چگونه خــود را نشــان
میدهند؟
پروفسور دکتر سواروپ :شرایط پیچیدهای
است .هر روشی که برای انعطافپذیری شبکه
طراحی کنیــم نیازمند افزایش تــوان راکتیو
است .توان راکتیو در شبکهی انتقال بین ایالتی

34
و همچنین شــبکههای فشــارقوی و حتی شبکهی
فشارمتوسط توزیع وجود دارد .همچنین باید با تغییرات
دینامیک ولتاژ ناشی از ناپایداری تولید برق که موجب
تحمیل اضافه بار به برخی خطوط و خروج ناخواسته
از شــبکه و قطع برق شوند ،مقابله کرد .ممکن است
ظرفیت نصب شدهی نیروگاههای خورشیدی زیاد باشد
اما برخی مواقع ظرفیت خطوط برقرسانی پاسخگوی
این توان نیست.

«هند میتواند کارها را
متفاوت از اروپا انجام
دهد».

آجای نیالکانتان،
مدیر توسعهی
بازار MR

آیا راهکاری برای این مشکل وجود دارد؟
آجای نیالکانتان :ما ســه رویکرد نسبت به حل این
مسئله داریم :نخست ،هماهنگی عملکرد تپچنجرهای
تحت بار ترانسفورماتورها .دوم ،جبرانسازی دینامیک
توان راکتیو ،که راکتورهای موازی گزینهی اقتصادی
برای اینکار هســتند .ســوم ،اســتفادهی هدفمند از
ترانسفورماتورهای شــیفت فازی که انتقال توان بین
شبکهها و اجزای هر شبکه را بهصورت مؤثری کنترل
میکنند .در این تحقیق ما هر ســه گزینه را بررسی و
امکانسنجیکردهایم.
نتایج تحقیق چه بود؟
پروفسور دکتر سواروپ :ما برروی تغییرات ولتاژ
محل اتصال انرژیهای تجدیدپذیر به شبکه و تنظیم
جریان بار در شبکههای منتخب در بازهی زمانی پنج
تا هفت ســال تمرکز کردیم .بدین منظور شــبکهی
انتقال در پنج ایالت مورد بررسی قرار گرفته و شرایط
بهرهبرداری گوناگون توسط نرمافزار مخصوص محاسبه
و شبیهســازی شــد .به عبارت دیگر ما عملکرد پنج
شبکهی برقرســانی را در طول زمان ،در شرایطی که
منابع تولید برق تجدیدپذیر وجود نداشت یا خیلی کم

بود ،و همچنین عملکرد شــبکهها را در صورت وجود
تعداد زیادی از نیروگاههای تجدیدپذیر شبیهســازی
کردیم.
آیا وجود ترانســفورماتورهای شــیفت فازی
بــرای ایجــاد انعطافپذیــری در شــبکههای
برقرسانی هند حیاتی است؟
پروفسور دکتر سواروپ :بله .نگاه ما بهویژه به اروپا
بود که سابقهی طوالنی در استفاده از ترانسفورماتورهای
شیفت فازی در شبکههای بههمپیوسته ()ENTSO-E
دارد .در هند ما باید با نحوهی کنترل مؤثر جریان توان
بین مناطق مختلف و با سطوح ولتاژی مختلف آشنا
شویم .هرچند تا امروز در هند تنها یک ترانسفورماتور
شــیفت فازی در نیروگاه حرارتی کوتاگودم 5در ایالت
تالنگانــا 6وجود دارد که خطــوط 220کیلوولتی این
ایالت را کنتــرل میکند .تجربــهی بهکارگیری این
ترانسفورماتور با40هزار عملکرد سوئیچینگ بدون خطا
در طی چهارسال ،بسیار امیدوار کننده است.
آجای نیالکانتان :اما هند میتواند کارها را به شیوهای
متفــاوت از اروپا انجام دهد .بهمنظور تنظیمات بهتر،
ترانسفورماتورهای شــیفت فازی در اروپا در مرزهای
بین کشورها نصب میشوند .از دیدگاه توپولوژی ،این
همیشه نقطهی بهینه نیست .هند این مزیت را دارد که
میتواند ترانسفورماتورهای شیفت فازی را دقیقاً جایی
که برای جریان بار بین نیروگاههای تجدیدپذیر بزرگ و
مراکز مصرف بهینه است ،قراردهد.
در صورتی که بهرهبردار مایل به استفاده از
ترانسفورماتور شــیفت فازی باشد باید چه
نکاتی را بداند؟
آجای نیالکانتان :ترانســفورماتورهای شیفت فازی
باید همیشه با شرایط خاص هر شبکه منطبق باشند.
الزامات فیزیکی این تجهیز ناشی از همین شرایط است.
نحــوهی بهرهبرداری و مســائل عملیاتی مانند حمل
ترانسفورماتور نیز عالوه بر پارامترهای معمول مثل ولتاژ
نامی ،زاویهی فاز و ظرفیت اتصال کوتاه نقش مهمی در
تعیین الزامات ایفا میکنند .طراحی تپچنجر مناسب،
یکی از مؤلفههای مهم برای اطمینان از عملکرد صحیح
این ترانسفورماتور در شبکه است .تپچنجر ،طراحی
اکتیوپارت ترانســفورماتور را تحت تاثیر قرار میدهد
(و بالعکس) .ارتباط نزدیک بین بهرهبردار ،ســازندهی
ترانسفورماتور و ســازندهی تپچنجر در این تجهیز
بسیار ضروری است.
مدیران شبکه از این تحقیق چه میآموزند؟
پروفسور دکتر سواروپ :دستاورد این تحقیق برای

نمونهیعملی:بمبئی
شهر بمبئی با جمعیت 12/5میلیون
نفر ،بزرگترین شهر هند و با درنظر
گرفتن مناطق مجاور ،ششمین
منطقهی مسکونی در دنیا است.
شرکت مسئولیت محدود آدانی،8
شرکت برق بمبئی ،توضیح میدهد
که چرا راکتورهای موازی متغیر
دینامیک 9نقش مهمی در تأمین برق
این ابرشهر ایفا میکنند:
«کیفیت توان در شهری مانند بمبئی
با توجه به نوع بارهای متصل به
شبکهی انتقال بسیار مهم است.
یکی از معیارهای مهم ،پایداری
ولتاژ در یک بازهی مشخص است.
با توجه به شبکهی کابلی فعلی و
آتی 220کیلوولت و به دلیل نقش
تعیین کنندهی ظرفیت خازنی
کابلهای فوق فشارقوی ،باید انتظار
تغییرات زیاد ولتاژ را داشت .از
اینرو ما در نظر داریم یک راکتور
موازی در شبکه نصب کنیم .چراکه
این تجهیز با کمک تپچنجرتحت
بار قادر به حفظ ولتاژ 220کیلوولت
بوده و از سوئیچینگ مکرر جلوگیری
میکند».

کشورهای درحال توسعه با نرخ رشد باال ،بهینهسازی
هزینههــا در طی عمر تجهیز از طریــق برنامهریزی
هوشــمندانه در کل مراحل توســعه و بهرهبرداری از
شبکهی برقرســانی است .همچنین دســتاورد این
تحقیق برای کشورهای توسعهیافته با زیرساختهای رو
به پیری ،نوآوری در مباحث مدیریت دارایی و افزایش
عمر ترانســفورماتور از طریق سرمایهگذاری هدفمند
برای تجهیزات جدید است///.

راه ارتباطی با شما
سواالت بیشتری دارید؟ لطفا با آجای نیالکانتان در ارتباط باشید:

A.Nilakantan@reinhausen.com

1) Narendra Modi
)2) Indain Institute off Technology Madras (IITM
3) Ajay Nilakantan
4) Professor Dr. K. Shanti Swarup
6) Kothagudam
7) Telangana
8) Adani Electricity Mumbai Limited
)9) Dynamic Variable Shunt Reactors (VSRs
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بهروزهستیم:
لینکدین
برای کسب اطالعات بیشتر دربارهی فعالیتهای ما ،در لینکدین
به ما بپیوندید:
www.linkedin.com/company/maschinenfabrik-reinhausen

تلویزیونرینهازن
فیلمهــای مرتبط با محصــوالت و فعالیتهای مــا در کانال
یوتیوب قابل مشاهده است:
www.youtube.com/ReinhausenTV

خبرنامه
برای اطالع از آخرین بهروزرســانیها ،خبرنامهی ما  INSIGHTرا
مشترک شوید.
www.reinhausen.com/insight

نمایشگاههایتجاری
آخرین اطالعات مربوط به حضور ما در نمایشگاههای تجاری را
در اینجا ببینید:
www.reinhausen.com/fairs

رینهازندیجیتال

چگونه ® ،ETOSنخستین سیستم عامل باز ترانسفورماتور قدرت را نصب کنم؟ راهکار مدیریت

O8

ناوگان ترانسفورماتوری  FLEETSCAN 2Dچگونه کار میکند؟ و استفاده از سنسورهای

® MSENSEچه مزایایی برای من دارد؟ ما پاسخ به پرسشهایی مانند سؤاالت فوق را بهصورت

ویدیو در کانال یوتیوب بارگذاری میکنیم .کافیاست هولوگرامهای ذیل را اسکن کرده و

فیلمها را مشاهده کنید:

پشت صحنه :رینهازن بیش از پیش به قالبهای
دیجیتال روی آورده است.

The ETOS®-Tutorial

MSENSE®-sensors

FLEETSCAN 2D

پیشرفت ساخت و ساز در هند

ساخت کارخانهی مقرههای کامپوزیتی برای پروژهی مشترک با شرکت کامپوزیتهای قدرت آدیتیا
بیرال 1بهزودی پایان مییابد .با وجود شیوع بیماری کووید ،19-کارخانه تا آخر سال  2020افتتاح
شده و تحویل اولین محصول به مشتریان برای نیمهی اول سال  2021برنامهریزی شد ه است.

با افتتاح این کارخانه MR ،در سه کشور آلمان ،فرانسه و هند اقدام به ساخت کامپوزیتهای
قدرت کرده و تنها تولیدکنندهای در دنیا خواهد بود که به همهی فناوریهای مرتبط با تولید

مقرههای توخالی کامپوزیتی دسترسی داشته و امکان برآورده کردن الزامات همهی خریداران را

کارخانهی جدید در هند :علیرغم همهگیری
کووید 19-برنامهی زمانبندی ساخت این پروژه
تغییر نکرد.

دارد.

1) Aditya Birla Power Composites Ltd.

nesuahnieR kirbafnenihcsaM ,)RM( regeiR rehtnüG
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ترانسفورماتورهای قدیمی دوباره نو
میشوند
تپچنجرهای جدید رینهازن ،ترانسفورماتورهای قدیمی را
برای آینده آماده میکند .این پروژه برای شرکت مدیریت
شبکهی برق الیا 1در شهر زاونتم 2بلژیک اجرا شد.

3

آمادهسازیترانسفورماتور

یک ترانســفورماتور قدرت که ســالها تحت
بهرهبرداری بوده است ،درست مانند یک انسان
پیر میشود و نیاز به پایش سالمت دارد .به مرور
زمان هزینهها بیشتر میشود .به خصوص اگر
ترانســفورماتور نیاز به تعویض قطعاتی داشته
باشــد که دیگر در دسترس نیستند یا تهیهی
آنها دشوار است.
شــرکت مدیریت شــبکهی برق الیا در پست
فشــارقوی خود در شــهر زوانتــم در حومه
شــهر بروکسل ،با این مشــکل روبرو بود .یک
ترانســفورماتور پیر شده و تپچنجر داخل آن
فرســوده شــدهبود .از آنجا که سازنده در سال
 1989تولید خود را متوقف کرده بود ،قطعات
یدکی مورد نیاز به شــدت کمیاب و گران بود.
با این حال جایگزینی با ترانســفورماتور جدید
مــورد تأیید شــرکت الیا نبود چــرا که تمام
قطعات دیگر ،هنوز بدون مشکل کار میکردند.
بنابراینبهرهبردارترانسفورماتورسفارشتعویض
تپچنجر قدیمی با تپچنجر جدید را به شرکت
ارائه دهنــدهی خدمات نگهداری و تعمیرات و
نمایندهی شركت رینهازن در لوكزامبورگ ،برای
اجرا در اوایل ماه مه ابالغ کرد تا از ترانسفورماتور
در آینده بصورت مطمئن بهرهبرداری شود.
با وجود همهگیری ویروس کرونا ،کل عملیات
تعویــض فقــط ده روز کاری طول کشــید.
سباســتین هولزر ،3مدیر عامــل رینهازن در
لوكزامبرگ ،نحوهی اجرای پروژه توسط گروه در
شش مرحله را شرح میدهد:

پیش از تعویض تپچنجر ،شرکت تعمیرونگهداری ارائهدهندهی
خدمات ترانسفورماتور ،در مدت دو روز ترانسفورماتور را جهت انجام
عملیات آماده کرد .ابتدا نیاز بود ترانسفورماتور از مدار خارج و زمین
شود .سپس روغن از مخزن ترانسفورماتور تخلیه و حفرههای آدمرو
در مخزن به ضخامت 15میلیمتری ترانسفورماتور ایجاد شد .این
به کارشناسان ما اجازهی ورود به داخل مخزن تنگ ترانسفورماتور با
لباسهای کار مخصوص و آغاز عملیات تعویض تپچنجر را داد.

2

انتخابقطعات

با این اطالعات مشخص شد که تنها تپچنجر سه فاز
 VACUTAP VM 500با اتصال ستاره میتواند جایگزین گردد ،که در
ً
تقریبا به هیچ تعمیر و
مقایسه با تپچنجر تحتبار روغنی قدیمی
نگهداری نیاز ندارد .عالوه بر این ،كارشناسان ما در رگنزبورگ توضیح
دادند که چرا برای این که بتوانیم تپچنجر جدید را در همان
محل قبلی قرار دهیم ،در باالی كلید ،فلنج آداپتور مورد نیاز است.
همچنین مشخصات موتوردرایو با همکاری شرکت الیا تعیین و
سپس تپچنجر و موتوردرایو مورد نیاز تولید شد .یك شركت ثالث
فوالدساز نیز فلنج آداپتور را برای ما تولید كرد.

شناختترانسفورماتور

هر ترانسفورماتور قدرت با ترانسفورماتور دیگر تفاوت
دارد .به همین دلیل ما ابتدا تمام اطالعات را از
ک مشخصات جمعآوری
کتابچهی ترانسفورماتور و پال 
کردیم .این اطالعات شامل توان ترانسفورماتور،
ولتاژهای خط و عایق و ولتاژ منبع تغذیهی موتور
درایو بود .عالوه بر این ،ما براساس این دادهها
محاسبه کردیم که چه مقدار جریان قرار است از طریق
تپچنجر جدید جریان پیدا کند و نحوه سیمکشی
باید چگونه باشد.

1

4
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تعویض تپچنجر نو با قدیمی

ابتدا الزم بود تپچنجر قدیمی برداشته شود .برای
این کار ،ما با اســتفاده از یک مشــعل جوشــكاری
درپــوش را بــرش داده و تپچنجــر را بهوســیلهی
جرثقیل از مخزن ترانسفورماتور خارج کردیم .سپس
توانستیم محفظهی روغن تپچنجر جدید را به همراه
دایورترســوئیچ وارد کرده و سلكتورسوئیچ را در آن
قراردهیم .سپس ما سلكتور را به سیمپیچ انشعاب
دارترانسفورماتورمتصل کردیم.سرانجام،موتوردرایو
متصل و ارتباط تپچنجر به درایو برقرارشد.

5

تست و اندازهگیری

مرحلهی بعد ،انجام آزمونها بود .برای این منظور ،همكاران بخش
تعمیر و نگهداری نسبت تبدیل را در ولتاژ پایین تست کردند تا
ببینند آیا تپچنجر به درستی ولتاژ را تغییر میدهد یا خیر .از این
طریق توانستیم اطمینان حاصل کنیم که تمام خطوط تغذیه به نقاط
صحیح سلكتور متصل شدهاند .آزمونهای مقاومت اهمی و عایقی
در مرحلهی بعد انجام شد.

6

اتصال مجدد به شبکه

ailE ,nesuahnieR kirbafnenihcsaM

با پایان عملیات در سایت ،همكاران شرکت
تعمیرونگهداری ،مخزن ترانسفورماتور را دوباره بستند و
آنرا با روغن پر کردند .سپس روغن تصفیه یا به عبارت
دیگر خشک ،گاز زدایی و تمیز شد تا ذرات معلق آن از
بین برود .بدین منظور ،ترانسفورماتور پر شده از روغن،
برای چندین روز به یک دستگاه تصفیهی روغن متصل
شد .سپس ترانسفورماتور را به شرکت الیا تحویل
دادیم و پس از برقدار کردن و دو روز تحت ولتاژ ماندن،
ترانسفورماتور مجدد به شبکه متصل شد.

«عالوه بر کیفیت خود
تپچنجرتحتبار،کیفیت
عملیات جایگزینی نیز برای
تضمینقابلیتاطمینان
باالی ترانسفورماتور پس
از عملیات برای ما مهم
بود .بنابراین شرکت الیا از
همکاری یکی از پیمانکاران
تعمیرونگهداریمحلیخود
و شرکت  MRبرای تحقق این
پروژهیچالشبرانگیزتعویض
تپچنجر خوشحال است».
بنجامین پیر
مدیر تعالی عملیاتی و ایمنی شرکت الیا
4

نگاهی به رینهازن
دامنهی خدمات رینهازن بسیار بیشتر
از جایگزینی تپچنجرهای تحت
بار است ،و فعالیتهای ذیل را در
برمیگیرد:
• نصب و راهاندازی ®ETOS
• نصب سنسورها ،مانند سنسورهای
خانواده ®MSENSE
• تجهیزات ایمنی
درباره خدمات  MRبیشتر بدانید:
www.reinhausen.com/psp

راه ارتباطی با شما
آیا سؤاالت بیشتری در مورد این پروژه در بلژیک
دارید؟ لطفا با سباستین هولزر تماس بگیرید:

S.Hoelzer@lu.reinhausen.com

1- Elia
2- Zavetem
3- Sebastian Holzer
4- Benjamin Pierre
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-كار گروهی-

ترانسفورماتورهایی
برای واشنگتن
شرکت  PEPCOواقع در واشنگتن دیسی ایاالت
متحده آمریکا ،ساخت سه دستگاه ترانسفورماتور
220/138/13.8كیلوولت280 ،مگاولت آمپر را به
شركت زیمنس انرژی اتریش سفارش دادهاست.
یک چالش در اینجا این است که مطابق اظهارات
تولیدکنندگان مطرح تپچنجر ،راهحلهای متداول
1
تپچنجر برای تغییر حالت کنترل نسبت ولتاژ
( )VRCبه کنترل زاویه فاز )PAC( 2نمیتوانند با
ولتاژهای باالیی که در حین کار و تست این
ترانسفورماتورها رخ میدهد مقابله کنند.
بنابراین ،در ابتدا یک طرح ویژهی چرخشی تک
ستونی  DEETAP® DUبا اصالحاتی بین سطوح
تماس سوئیچینگ ،بهترین راه حل برای تپچنجر
در نظر گرفته شد .یک سیستم اتصال مجدد
پایینتر از درپوش مخزن نیز به عنوان یک گزینهی
دیگر درنظر گرفتهشد.
سرانجام ،مهندسان شركت  MRو زیمنس انرژی
اتریش تپچنجر خطی غیرقابل تغییر تحت ولتاژ
 CAPT SPT 030 KB 2 170.KC800با 12ستون را به
عنوان گزینهی نهایی انتخاب کردند .زیرا این
راهحل به گروه طراحی اجازه میداد تا الزامات
خریدار را برآورده سازد .نه تنها ابعاد فشردهی
 CAPT SPT 030یك عامل مطلوب به حساب میآمد،
بلکه عملکرد مطمئنتر و ایمنتر این تجهیز ،ناشی
از ادغام دو موتور درایو  CAPTکه هنگام کار به
صورت همزمان و بههم پیوسته عمل میكنند نیز
در این انتخاب تاثیرگذار بود.
در پایان ،به لطف همکاری خوب
 PEPCO ، Siemens ، MRو  ،CAPTیک راهحل مناسب
و ایمن برای طول عمر ترانسفورماتورها
حاصل شد///.

از چپ:
3
مارتینمایرینگر
(بازاریابی و فروش)
4
اشتفان فینک
(رئیس بازاریابی و فروش)،
دانیل مازانک( 5خرید)،
مارکوس اشپیتزکوپف،)MR( 6
مارتین آمتور.)MR( 7
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1- Voltage-ratio control (VRC)
2- Phase-angle control (PAC)
3- Martin Mairinger
4- Stefan Fink

5- Daniel Mazanek
6- Markus Spitzkopf
7- Martin Amthor

Martin Eder
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توجه به جزئیات.
در روند تحول انرژی ،پروژههای بزرگ همیشه در
کانون توجه هستند .اما در واقع این مجموعهای از
جزئیات است که آیندهای سازگار با محیط زیست را
ممکن میسازد.

ً
مسلما مقرههای اتکایی 12/5متری ،جزءهای بزرگی
هستند .بهعنوان مثال ،این مقرهها زیر راكتورهای
همواركنندهی سنگین دوازده تنی در ایستگاههای
مبدل در انتهای خطوط انتقال  HVDCنصب شدهاند
و به انتقال انرژی تجدیدپذیر از فاصلهی هزاران
کیلومتری تا محل مصرف و با تلفات ناچیز کمک
میکنند .چهار مقرهی اتکایی نگهدارندهی هر راکتور،
توسط شركت كامپوزیتهای قدرت رینهازن
ساخته شده است.
برای آنها نیز همهچیز در جزئیات نهفته است.
اما كدام جزئیات؟
برای اطالع اینجا را بخوانید:
www.onload.reinhausen.com/Recotecinsulator

مجلهی  ONLOADمتعلق به گروه رینهازن است .بهمنظور اشتراک یا مطالعهی نسخهی
دیجیتال این نشریه به این وبسایت مراجعه کنیدwww.onload.reinhausen.com :

