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چگونهترانسفورماتورهایهوشمند
بهمنظور محافظت از کورههای ذوب آهن
شرکت  ABSدر مقابل خاموشی از ®ETOS
استفادهمیکنند.

روشن نگاه
داشتن آتش

Maschinenfabrik Reinhausen
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-بسیارمختصر-

ما به پرو میرویم!
یک کانتینر آمادهی بارگیری در بندر هامبورگ است و قرار است محمولهی خود

(تجهیزات کیفیت توان ساخت شرکت رینهازن) را به یک معدن مس در پرو حمل

کند .تقریبا 30روز طول میکشد تا این محموله برروی یک کشتی مخصوص ،به لیما

پایتخت پرو برسد .اما این سفر تنها ب ه این شهر ختم نمیشود .کانتینر 150کیلومتر
دیگر را بر روی یک وسیلهی حمل مخصوص بارهای سنگین ،در یک مسیر

کوهستانی از لیما به محل سایت ،واقع در کوههای آند در ارتفاع 4800متری از
سطح دریا طی خواهد کرد .کشور پرو یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مس

در دنیا است .این مادهی خام به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد الکتریکی

و حرارتی و همچنین قابلیت شکلپذیری باال ،خریداران زیادی بین صنایع
مختلف دارد .بهرهبردار معدن بهمنظور پاسخگویی به تقاضای رو به رشد
این فلز ،ظرفیت تولید خود را توسعه داده و دو دستگاه حفر معدن

جدید خریداری کرده است که مصرف برق زیادی داشته و میتواند
کیفیت توان و پایداری شبکه را مختل کند .راه حل استفاده از

سیستمهای جبرانکنندهی دینامیک ،کیفیت توان است که توان
راکتیو را تنظیم کرده ،هارمونیکها را کاهش داده و پایداری و
قابلیت اطمینان شبکه را تضمین میکند.

به منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص این پروژه به
وبسایت ذیل مراجعه کنید:

www.reinhausen.com/peru
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سرمقاله

خوانندگانعزیز
در ماههای گذشته ،همهگیری بیماری کووید ،19-جهان و نحوهی فعالیت ما را ب ه صورتی که
هرگز نمیتوانستیم تصور کنیم تغییر داده است .امیدوارم برای شما همه چیز به خوبی
پیش رفته باشد .در شرایط فعلی سالمت و ایمنی اهمیت بیشتری یافته است .ایمنی
شامل تامین پیوسته و مطمئن برق در مقیاس جهانی است که بهویژه باید در زمانی که
هیچ چیز مطابق برنامه پیش نمیرود خود را ثابت کند .هدف اصلی گروه رینهازن ،تامین
برق پایدار و قابل اطمینان است.
در این شماره ،ما در قالب چند مثال ،گزارشی از خدمات پشتیبانی مشتریان را در کل
چرخهی عمر محصول ارائه خواهیم داد .این خدمات میتواند در یک کورهی قوس
الکتریکی در یک کارخانهی فوالد سازی باشد؛ که ما با نصب  ،ETOSسیستم عامل
ترانسفورماتور ،به هوشمندسازی و در نتیجه دسترسپذیری بیشتر آن کمک کردیم .یا
میتواند معدنی در پرو باشد که با استفاده از راهکارهای کیفیت توان اکتیو در آن پایداری
ولتاژ را تضمین کردیم.

ویلفرد برور
مدیرعامل
2
گروه رینهازن
1

در این شماره قهرمانان خود در آمریکا را که بازهی گستردهای از خدمات را ارائه میکنند،
معرفی خواهیم کرد .تحول بهوجود آمده در شیوههای تولید برق ،افزایش نیروگاههای
انرژی نو و کاهش نیروگاههای متمرکز بزرگ (با قابلیت پایدارسازی شبکه) به معنای تغییر
بنیادین در محصوالت و خدمات ما برای صنعت برق در بسیاری از کشورها است .تغییر در
شیوههای تولید و مصرف برق ،با تغییر در نحوهی انتقال و توزیع برق (که هر روز به آن نیاز
داریم) بهصورت همزمان در حال رخ دادن است.
هدف ما ایناست که خدمات و محصوالت گروه رینهازن در این دورهی تحول و گذار همچنان
مشتریان را پشتیبانی کنند .ما را به یاد داشته باشید و از خواندن این مجله لذت ببرید.

با احترام
ویلفرد برور

2) Maschinenfabrik Reinhausen

Helmut Koch

1) Wilfried Breuer
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کارخانهی جدید در هند ،شرکت کامپوزیتهای قدرت رینهازن 1تنها شرکتی در دنیا است که به همهی روشهای
موجود مقرههای توخالی را عایق میکند.
یاری رساندن در همهجا ،تکنولوژی شرکت  MESSKOترانسفورماتورها را در سراسر دنیا ایمنتر میکند :دو نمونه در
آمریکا و نیوزیلند
ترانسفورماتورهای هوشمند ،هرساعت بیبرقی هزینههای هنگفتی به کارخانهی فوالدسازی  ABSدر ایتالیا تحمیل
میکند :راهکار اتوماسیون ® ETOSمیتواند به پایداری تولید کمک کند.
همه چیز از یک منبع ،شرکت رینهازن سبد متنوعی از تجهیزات و متعلقات ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت را ارائه
میکند.
تنوعپذیری واقعی ،خدمات شرکت رینهازن در آمریکا بسیار گسترده است :از سرویس تپچنجر تا ساخت پستهای
فشارقوی
برای هوایی تمیزتر ،به منظور کاهش تولید دیاکسیدکربن ،صنایع مرتبط با مواد خام باید تولید خود را تغییر دهند و
این تنها با همکاری شبکههای برقرسانی امکانپذیر است.
2
بهترین تنظیمات ،آزمایشــگاه کالیبراسیون شــرکت  HIGHVOLTدر شهر درسدن  ،تجهیزات و سیستمها را قابل
اطمینانمیکند.
®
بهرهبرداری موثر از شبکه TAPCON 230 ،جدید تنظیم ولتاژ را سادهتر و مطمئنتر از همیشه ساخته است.

Cover: iStock.com/fotoVoyager ; Seite 5: Benedikt Schnermann, Western Power
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1) Reinhausen Power Composites
2) Dresden
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«ما امروزه هرکاری
میتوانیم بکنیم!»
شرکت کامپوزیتهای قدرت ،کارخانهی جدیدی برای تولید مقرههای

کامپوزیتی توخالی در هند افتتاح کردهاست .در این گفتوگو آقای مارکوس

هارتمن ،1مدیر توسعهی تجاری و فروش این شرکت ،در خصوص این کارخانه،

مشارکت با شرکت آدیتیا بیرال 2و منافع حاصله برای مشتریان صحبت
میکند.

چرا شــرکت کامپوزیتهای قدرت
تصمیم به احداث یــک کارخانهی
جدید در هند کرد؟
هند یکی از کشــورهای با رشد اقتصادی باال
اســت .اما باوجود تقاضای زیاد برای مقرههای
کامپوزیتی توخالی ،تاکنون هیچ تولیدکنندهی
داخلــی برای ایــن تجهیزات وجود نداشــته
اســت .ما به همراه شرکت آدیتیا بیرال شریک
هندی خود به دنبال پاسخگویی به این تقاضا
هســتیم .کارخانهی جدید ما با عنوان شرکت
کامپوزیتهــای قدرت آدیتیا بیرال در شــهر
هالول 3ایالت گجرات 4اولین گام برای حرکت
در این مسیر است.

چه چیز باعث شد به سرمایهگذاری
مشترک روی آورید؟
دستیابی به بازارهای مهم هند برای شرکتهای
اروپایی آسان نیست؛ چرا که خریداران در این
کشور محصوالت داخلی را ترجیح میدهند .از
اینرو از همان ابتدا برای ما معلوم بود که تنها راه
ورود به این بازار ،مشارکت با شرکتهای قوی
محلی است.
و این شرکت آدیتیا بیرال بود؟
بله! شرکت آدیتیا بیرال با گردش مالی ساالنه
در حدود 50میلیــارد دالر ،یکی از بزرگترین
شرکتهای فعال در بازار هند و تولیدکنندهی
شــماره یک مقرههای سرامیکی در این کشور

است .زمینهی فعالیت این شرکت بسیار متنوع
بوده و تخصص فنی زیاد و مشتریان گستردهای
دارد .شرکت آدیتیا بیرال همچنین استانداردهای
کیفی باالیی داشته و احترام زیادی در جامعهی
هند و بازارهای بینالمللی دارد.
از این ســرمایهگذاری مشترک چه
انتظاری دارید؟
مــا بهدنبال ارتقای موقعیت تجــاری خود در
مقایسه با رقبای چینی هستیم و در این صنعت،
محصوالتی با کیفیت بــاال و با قیمت رقابتی
عرضه میکنیم .این بهویژه در بازار هند که رشد
قابل توجهی در تقاضای انرژی دارد ،فوقالعاده
حیاتی است.
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«ما در حال حاضر هر سه تکنولوژی تولید را که
از لحاظ قیمت ،امکان ارائهی محصول در کلیهی
بخشهای بازار را دارد ،در اختیار داریم».
Lukas Pokorny

مارکوس هارتمن
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«سرمایهگذاریمشترک،ترکیب
کردن ارزشهای اساسی هر
دو شرکت است .توانمندیهای
فنی و تخصص کارشناسان هر
دو شرکت ،همافزایی مشهودی
ایجاد خواهد کرد .بدین شکل ما
میتوانیم به تقاضای صنعت برای
مقر ه پاسخ گوییم و همچنین به

و در بازار جهانی چطور؟
هدف مــا بازیگر اصلی شــدن در بازار جهانی
مقرههــای کامپوزیتــی توخالــی و ادامهی
شــراکت پایدار با مشتریان در زمینههای فنی
و تکنولوژیک حتی بیشــتر از گذشته است .با
انجام این سرمایهگذاری مشترک ،ما گامی بلند
به سوی دستیابی به این هدف و مقابله با رقابت
تهاجمی که در ســایر مناطق آسیا با آن روبرو
هستیم،برداشتهایم.
چه چیز باعث میشــود که به این
موضوع اطمینان داشته باشید؟
ما در حال حاضر یک مزیت فروش منحصر به
فرد در بازار داریم :مقرههای کامپوزیتی توخالی
ما در هند برای اولیــن بار با تکنولوژی تزریق
ن است
 HTVتولید میشــوند .این به معنای آ 

که ما هر سه تکنولوژی عایقکاری شامل تزریق
 ، LSRاکســتروژن و تزریق  HTVرا در شرکت
کامپوزیتهای قدرت در اختیــار داریم .هیچ
شرکت دیگری نمیتواند چنین ادعایی کند .ما
اکنون قادر به پاسخگویی به کلیهی تقاضاهای
بازار در سراســر دنیا هستیم .این موضوع ما را
بهعنــوان یک تامین کننــدهی همهجانبه ،از
دیدگاه مشتریان بینالمللی جذابتر میسازد.
و این چه نفعی برای مشتریان دارد؟
ما اکنــون میتوانیم کلیهی تقاضــای بازار را
پاسخ داده و پیام دلگرم کنندهای به مشتریان
در سراسر دنیا ارائه کنیم :هر الزامی که داشته
باشــید یا هر جای دنیا که باشید ،ما میتوانیم
محصول مورد نیاز شما را تامین کنیم و این کار
را با در اختیار داشتن فرایند تولید استاندارد و

بهبود سبد محصوالت سازندگان
اصلی قطعات و تجهیزات توزیع و
انتقال برق در هند و سایر کشورها
یاری رسانیم».
5
سانجیو ساچدو
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری
مشترک کامپوزیتهای قدرت
آدیتیا بیرال

عایق کردن بی نقص
شــرکت کامپوزیتهــای قدرت رینهــازن از این ســه روش برای عایــق کاری مقرههای
توخالی استفاده میکند:

1

فناوری اکستروژن در دمای زیاد )HTV( 6این فناوری در کارخانهی واقع در ناحیهی کوزت
در فرانسه مورد استفاده قرار میگیرد .در این فرآیند ،سیلیکون بر روی تیوب اعمال
میشود .این روش بهویژه برای عایقکاریهای پیچیده مانند تجهیزات مورد استفاده در
خطوط انتقال برق  HVDCمناسب است.
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شرکت آدیتیا بیرال

Maschinenfabirk Reinhausen

تخصص و تجربهی الزم انجام خواهیم داد.
آیا کارخانجات تولیدی دیگر شما نیز
از این سرمایهگذاری مشترک منتفع
خواهند شد؟
قطعا .در نهایت هدف ما تنها تولید اســتاندارد
محصوالت بهصورت انبوه و تامین بازار از طریق
هند نیست .بلکه یافتن مشتریان جدیدی است
که امیدواریم بتوانیم محصوالت با کیفیت خود
را به آنها فروخته و رابطهای بلندمدت با آنها
برقرار کنیم .این موضوع ،کارخانهی جدید در
هند را به بهترین افزوده به سبد موجود تبدیل
میکند و این کارخانه صرفا یک تمهید به منظور
دستیابی به بازارهای جدید نیست.
آیندهی این سرمایهگذاری مشترک را
چهطور ارزیابی میکنید؟

بسیار مثبت :من امید زیادی به آن دارم .تقاضا
برای مقرههای کامپوزیتی توخالی ،هم در داخل
هند و هم در ســطح جهانی به شدت در حال
رشد است و استقبال زیاد صورت گرفته توسط
مشــتریان ما موید این امر است .از اینرو ما به
دنبال تحکیم هرچه بیشــتر روابط حرفهای و
صمیمانه با شرکت آدیتیا بیرال هستیم///.

گروه آدیتیا بیرال با گردش مالی  48/3میلیارد دالر در
زمرهی شرکتهای هندی  Fortune 500بوده و بیش
از 120هزار نفر در  36کشور را در استخدام خود دارد.
این گروه با قدمتی بیش از 70سال ،سهم مهمی در
تحول اقتصادی در هند داشته و همچنین با میزان باالی
مشارکت اجتماعی به تغییرات مثبت اجتماعی در هند
کمک کرده است .شرکتهای وابسته به گروه آدیتیا
بیرال ،در بخشهای مختلفی از صنعت شامل فلزات،
منسوجات ،کربن سیاه ،ارتباطات ،سیمان و مقره فعالیت
دارند.

همهی فناوریها در یک شرکت
با افتتاح کارخانهی جدید در هند ،شرکت کامپوزیتهای
قدرت رینهازن تنها شرکتی در دنیا است که عایقکاری
مقرههای توخالی را به هر سه روش ممکن انجام داده و
محصول نهایی را به مشتریان عرضه میکند.

راه ارتباطی با شما
پرسشهای خود در زمینهی فناوری عایقکاری را با مارکوس
هارتمن درمیان بگذارید:

M.Hartmann@reinhausen.com

2
3

فناوری عایقکاری با سیلیکون رابر مایع )LSR( 8فناوری قالبگیری
تزریقی در کارخانهی واقع در شهر رگنزبورگ 9مورد استفاده قرار
میگیرد .این فرآیند شامل پرس کردن سیلیکون مایع در داخل
قالبها با فشار باال است .فناوری  LSRبهویژه برای تولید مقرههای
با استاندارد باال در تعداد زیاد مناسب است.

فناوری قالب گیری تزریقی  HTVاز این روش در کارخانهی
جدید در شهر هالول هند ،در کنار طراحی و فرایند کنترل
کیفیت شرکت کامپوزیتهای قدرت استفاده میشود .روش
تولید ،مشابه فناوری  LSRاست .اما بهجای سیلیکون مایع،
سیلیکون  HTVبا فشار باال داخل قالبها فشرده میشود.
این روش بهویژه برای تولید محصوالت استاندارد مانند
ترانسفورماتورهای ولتاژ و بریکرهای قدرت به تعداد زیاد
استفاده میشود.

7) Cusset
8) LSR: Liquide Silicone Rubber
9) Regensburg

4) Gujarat
5) Sanjeev Sachdev
6) HTV: High-Temperature Vulcanizing

1) Marcus Hartmann
2) Aditya Birla
3) Halol
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نیوزیلند:
راهکار ایدئال جزیرهای
شرکت ترانسپاور 1در نیوزیلند به دنبال سنسور با دوام آنالیز روغن
بود و شرکت  MRراهکاری در قالب سنسور  MSENSE® DGAبه این
شرکت ارائه کرد.
امواج خروشــان دریا و هوای آکنده از نمک و باد از ویژگیهای آب و هوایی نیوزیلند اســت
که توریســت های عاشــق طبیعت را به خود جذب میکند .اما اینها عوامل اصلی خوردگی
ترانسفورماتور نیز هستند .بههمین دلیل شرکت برقرسانی ترانسپاور در نیوزیلند ارزش زیادی
برای پایداری و عمرکاری زیاد تجهیزات قائل میشود .پایداری ترانسفورماتور بستگی به آنالیز
دقیق روغن دارد و برای تحقق این موضوع ابتدا باید سنسورهای آنالیز گازهای محلول در روغن،
خود با دوام و پایدار باشند.
شرکت ترانسپاور در سال  2020تصمیم به ایجاد تغییراتی بر روی دو دستگاه ترانسفورماتور
یکسوساز  HVDCواقع در پستهای فشارقوی هی واردز 2و بنمور 3گرفت .خط انتقال HVDC
مورد بهرهبرداری این شرکت از بنمور واقع در جزیرهی جنوبی نیوزیلند شروع شده و به هی واردز
واقع در جزیرهی شمالی نیوزیلند ختم میشود .لی هاروپ ،4کارشناس ارشد شرکت ترانسپاور
توضیح میدهد« :هزینهی بهرهبرداری از سیستم مانیتورینگ قدیمی برای ما مسئلهساز شده بود
چراکه باید از مواد مصرفی مانند هلیوم بعنوان گاز کالیبراسیون استفاده میکردیم».
شرکت  MRاز سال  1987شعبهای در شهر سیدنی استرالیا داشته و فروش تجهیزات به مناطقی
مانند نیوزیلند از طریق آن صورت میگیرد .شــرکت ترانسپاور نیز که از مشــتریان قدیمی
تپچنجرهای تحت بار شرکت  MRاست با محصول جدید  MSENSE® DGA 5آشنا بود .همین
محصول بود که به دلیل ویژگیهای منحصربهفردش مانند عدم نیاز به گازهای کالیبراسیون و
تابآوری فوقالعاده زیاد ،و با وجود رقبای جدی ،برندهی مناقصهی شرکت ترانسپاور شد .لی
میافزاید« :شرکت  MRنهتنها تمام الزامات فنی ترانسپاور را برآورده کرد ،بلکه از آن نیز فراتر
رفت .چراکه این تجهیز ،گازهای بیشتری از آنچه درخواست شده است را پایش میکند///».

ترانسفورماتورهای مورد
بهرهبرداری شرکت برق
نیوزیلند باید در مقابل
عوامل طبیعی پایداری
کنند که این به معنای
نیاز به پایش بسیار موثر
است.

در خصوص پروژههای  MESSKOسوالی دارید؟

sales@messko.com
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تامین برق منطقهی اداری شهر واشنگتن دی سی
برعهدهی شرکت توزیع برق دومینیون 6است و از
اینرو اعمال خاموشی برای این شرکت امکانپذیر
نیست.

آمریکا:
فراتر از انتظار

شرکت  MESSKOبا انجام یک پروژهی بهینهسازی برای شرکت دومینیون ،غول انرژی آمریکا ،نشان داد
که انعطافپذیری در مورد تجهیزات نیز بسیار مهم است.
سطح سنج روغن ترانسفورماتور به ندرت مورد توجه ویژه قرار میگیرد .هیچ ابهامی

کند .ویتوف به سرعت دریافت که انعطافپذیری راه حل این مشکل است« :ما نیاز به

که پترا ویتوف 7از گروه پشتیبان مشتریان شرکت میگوید ،این تجهیز حفاظتی ویژگی

با توجه به اینکه  MESSKOدر آن زمان هیچ طرح آمادهای در این خصوص نداشت ،گروه

ن در کارکرد بدون نقص ترانسفورماتور وجود ندارد؛ اما همانگونه
در خصوص اهمیت آ 
برجســتهای ندارد« :سطح سنج روغن مانند برفپاککن خودرو است و باید بی سر

و صدا در پــس زمینه به خوبی کار کند ».با این وجود او به یاد میآورد که چقدر این
قطعه برای شــرکت انرژی دومینیون ،یکی از بزرگترین شرکتهای تامین انرژی در

آمریکا و مشتری بیست سالهی شرکت  ،MRرضایت خاطر آفرید .شرکت دومینیون

شناورهای چنبرهای داریم»

به سرعت مشغول طراحی شناور مناسب برای این منبع انبساط خاص و پاسخگویی به

تقاضای شرکت دومینیون شدند .شرکت با همکاری ماتیو بیل  ،کارشناس ارشد و جیمز
11

دلونگ به طراحی انحنا و شکل شناورهای مورد نیاز پرداخت .در انتهای تابستان سال
12

 2020اولین سطح سنج مورد تقاضای شرکت دومینیون با موفقیت و بدون هیچ وقفه ای

در شــهر ریچموند 8ایالت ویرجینیا 9واقع شــده و تامین برق منطقهی اداری شهر

در عملکرد ترانسفورماتورها نصب شد .کارلوس بیتنر با این مطالب پروژه را جمع بندی

اســت .زمانی که شرکت دومینیون برای انجام یک پروژهی بهینه سازی از ویتوف و

است که راهحلهای ابتکاری برای سایر تجهیزات قدیمی و بیدلیل پیچیده ارائه کند».

واشنگتن دی ســی را برعهد ه دارد .لذا اعمال خاموشی برای این شرکت غیرممکن
همکار آمریکاییاش کارلوس بیتنر 10درخواست پیشنهاد قیمت کردند ،آنها از اهمیت

مسئله آگاه بودند .پروژه شامل نصب سطح سنج  MESSKO® MTOبرروی  45دستگاه

میکند« :این پروژه موفقیت کامل بود و مشتری از شرکت  MESSKOدرخواست کرده

جاناتان دوریک  ،از بخش قابلیت اطمینان عملیات مهندسی شرکت دومینیون با این
13

موضوع موافق است« :سطح سنج روغن منبع انبساط تجهیزی کلیدی در برنامهی

ترانسفورماتور قدیمی ساخت یک شرکت ژاپنی بود .این یک پروژهای معمولی به نظر

تابآوری ما است .در اختیار داشتن سطحسنج قابل اطمینان و دقیق در طرح حفاظت

شــناور سطحسنج را خم کرده و به تجهیز و همچنین به خود ایربگ آسیب برساند.

مشــتریان ما به ارمغان میآورد .ارتباط ما با شــرکت  MESSKOبا حل این چالش

میرســید؛ اما یک نکتهی مهم وجود داشت :وزن ایربگ ترانسفورماتور میتوانست

ما ضروری اســت .این راهحل در نهایت شبکهای قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای

روش معمول برای رفع این مشکل بازطراحی منبع انبساط در سایت است که انجام آن

مهندسی ،پیشرفت داشــته و توانمندیهای فنی این شرکت برای ما آشکار شده

10) Carlos Bittner
11) Matthew Beale
12) James Delong

1) Transpower
2) Haywards
3) Benmore

میتوانست زمان اجرای پروژه را طوالنیتر کرده و هزینه و پیچیدگی پروژه را بیشتر
13) Jonathan Deverick

است///».

7) Petra Wiethoff
8) Richmond
9) Virginia

4) Lee Harop
5) Washington D.C.
6) Dominion
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قطعی برق بدترین کابوس برای تولیدکنندگان فوالد است.
شرکت ( Accaierie Bertoli Safau (ABSبا تکیه بر ترانسفورماتورهای
دیجیتالی شده در صدد است حرکت الکترونها و درنتیجه فوالد را
بدون وقفه استمرار بخشد.

THE REINHAUSEN MAGAZINE

اگر یک ترانسفورماتور خراب
شود تولید فوالد متوقف
میشود و شرکت  ABSبه ازای
هر ساعت ده ها هزار یورو ضرر
میکند.
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دنیل ژیرو 1سرپرست توزیع برق فشار قوی و فشار متوسط میتواند وضعیت هر ترانسفورماتور را به صورت مستقیم از اتاق کنترل خود بررسی کند.

دنیل ژیرو آرزو دارد ترانســفورماتورها میتوانستند با او صحبت کنند و
زمانی که به مرحلهی شکست میرسند یا نیاز به سرویس دارند موضوع
را بــه او بگویند .قطع برق او را عصبانی کــرده و هزینهی زیادی نیز به
کارفرمای او تحمیل میکند .بدون برق ،تولید  ABSمتوقف میشود؛ که
ضرر و زیان بســیار زیادی را به همراه دارد .دو کورهی قوس الکتریکی در
کارخانهی فوالدسازی نزدیک شهر اودین 2در شمال ایتالیا ،حدود 200تن
قراضهی فلز را در هرســاعت ذوب و به فوالد مخصوص و ارزشمند برای
استفاده در صنعت خودرو ،راهآهن یا لولههای گاز تبدیل میکنند .با توجه
به متوسط قیمت هر تن فوالد ،در صورت قطعی برق ،دهها هزار یورو در
ساعت به شــرکت زیان وارد میشود .ژیرو میگوید « :گاهی اوقات چند
روز طول می کشد تا یک ترانسفورماتور معیوب دوباره راهاندازی و برقدار
شــود .میتوانید تصور کنید که این زیان چقدر سنگین است ».ژیرو به
عنوان سرپرست توزیع برق فشار قوی و فشار متوسط ،مسئول نگهداری و

پایدار و بدون خطا بودن شبکهی برق کارخانه شامل 30مگاوات پست برق
و  9دستگاه ترانسفورماتور روغنی بزرگ است .این کار به هیچ عنوان ساده
نیست .شرکت  ABSبه تنهایی تقریباً همان مقدار انرژی را مصرف میکند
که کل شهر اودین با  100.000نفر جمعیت نیاز دارد .این مصرف باال به
دلیل وجود دو کورهی قوس الکتریکی به عنوان قلب کارخانهی فوالدسازی
است .عملکرد آنها مانند یک واحد جوشکاری بزرگ است .در داخل دیگ
ذوب ،الکترودهایــی از جنس گرافیت وجود دارد که هزاران آمپر جریان
از آنها عبور میکند .این امر باعث ایجاد قوس الکتریکی بین الکترودها
میشــود که دما را به بیش از 2.000درجهی سانتیگراد افزایش میدهد.
بدین شکل ،ذوب کردن صدها تن فوالد قراضه در هربار پرکردن دیگ ،در
هر ساعت امکانپذیر میشود .ژیرو میگوید« :ما در عمل مواد را بازیافت
میکنیم و به فلز قراضه ،جان تازهای میدهیم».
کارخانــه انرژی مورد نیاز برای این کار را از طریق یک خط فشــار قوی

«من دوســت دارم سیستمی داشته باشــم که این امکان را به من بدهد تا وضعیت
ترانسفورماتورها را در هر لحظه در طول سال بررسی کنم»
دنیل ژیرو ،سرپرست توزیع برق فشار قوی و فشار متوسط شرکت ABS
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در مجموع  9دستگاه ترانسفورماتور  ،تنظیم ولتاژ را در کارخانه  ABSبرعهده دارند.

دریافت میکند .دو ترانســفورماتور کاهنده ابتدا ولتاژ را از 230کیلوولت
به 21کیلوولت کاهش میدهند که از طریق شبکهی داخلی کارخانه به
سیستمهای تولید میرسد .چهار ترانسفورماتور قدرت تنها برای کورههای
قوس الکتریکی استفاده میشود ،که سخت ترین وظیفه را برعهده دارند .با
حدود  200.000عملیات تنظیم ولتاژ در سال ،تپچنجرهای تحت بار این
ترانسفورماتورها بیشتر از بسیاری از ترانسفورماتورهای معمول شبکه در
کل عمر کاری خود تغییر تپ میدهند .سه ترانسفورماتور دیگر وظیفهی
تغذیهی سیستمهای باقی مانده نظیر غلتکهای نورد را بر عهده دارند.

ACCAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A.
این شرکت در سال  1988با ادغام دو کارخانه فوالدسازی ( Officine Bertoliافتتاح شده در
سال  )1831و ( SAFAUافتتاح شده در سال  ،)1934پایهریزی شد .این شرکت بخشی از گروه
4
دنیلی 3است و امروزه حدود  1000کارگر دارد که در دو کارخانهی تولیدی یکی در شهر کارگناکو
در اودین ایتالیا و دیگری در شهر سیساک 5کشور کرواسی مشغول به کار هستند .همچنین این
شرکت مرکز تحقیقاتی در شهر متز 6فرانسه دایر کرده است.
اطالعات بیشتر درwww.absacciai.com :

اميد كافی نيست

ABS

ژیــرو و دو همکارش تالش زیــادی برای حفظ تولید در این شــرایط
ســخت بهعمل میآورند« :عالی میشد اگر سیستمی داشتیم که در آن
هیــچ وقفهای پیش نمیآمد .ولی این فقط یک رویا اســت و ما آنچه را
که درتوان داریم انجام میدهیم تا به این ایدئال نزدیک شــویم ».ژیرو از
حدود شــش سال پیش که در  ABSمشــغول به کارشد ،دائما به دنبال
راهکارهایی برای نظارت بهتر بر ناوگان ترانسفورماتوری خود بوده است.
در حال حاضر ،او فقط دوبار در ســال میتواند ترانسفورماتورها را کامال
مورد بازرســی قرار داده و کارهای سرویس و تعمیر را انجام دهد :یک بار
در طول ســه هفته تعطیالت تابستانی کارخانه در ماه آگوست ،و بار دوم

در تعطیالت زمستانی کریسمس .اما بین این دو دوره چه اتفاقی میافتد؟
ژیرو فقط میتواند امیدوار باشــد که کار تعمیرونگهداری مناسب بوده و
همه چیز به خوبی کار میکند .در واقع ،این برای او کافی نیســت« :من
مایلم سیستمی داشته باشــم که به من اجازه دهد در هر زمان از سال،
وضعیت ترانســفورماتورهایم را پایش کنم ».دیدار دو سال پیش استفانو
وینالی ،7مدیر فروش منطقهای رینهازن در ایتالیا به موقع و مناسب بود.
این دو شرکت از دیرباز با یکدیگر رابطه داشتند ،تپچنجرهای تحت بار
 MRبرروی همهی ترانسفورماتورهای  ABSنصب شده و عملیات سرویس
منظم آنها توسط تکنســینهای  MRمنجر به گفتمان فعال بین این
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دو شــرکت شده است .وینالی برای معرفی سیســتم ®( ETOSکادر زرد
رنگ صفحه بعد را مشــاهده کنید) به این کارخانه مراجعه کرد .پایش،
کنترل و تنظیم ترانســفورماتورهای قدرت توســط این سیستم عامل
امکان پذیر است .کارشناس رینهازن توضیح میدهد« :این سیستم دارای
ساختار ماژوالر است ،بنابراین کاربران میتوانند خود تصمیم بگیرند که
میخواهند کدام بخش ترانســفورماتور را پایش کنند .افزودن به موارد
تحت پایش نیز امکان پذیر است ».بهعنوان مثال این میتواند شامل پایش
بوشینگها و پایش روغن ترانسفورماتور یا کنترل هوشمند سیستمهای
خنک کننده باشد .برای وینالی واضح است که ® ETOSامنیت بیشتری
ایجــاد میکند« :در صنایع فوالد ،ســیمان یا هر کارخانــهای که دارای
ترانسفورماتور قدرت است ،مانیتورینگ بسیار مهم است .من شرکتهایی
را میشناسم که فقط یک ترانسفورماتور دارند و وقتی ترانسفورماتور دچار
حادثه میشود ،تمام تولیدشان متوقف میشود».
زحمت کشیدن در گرما
ژیرو آمادهی پذیرش این پیشنهاد بود .فلسفهی  ABSاین است که همیشه
در فناوریهای جدید سرمایهگذاری کند .شرکت  ABSبه عنوان عضوی از
گروه دنیلی و یکی از تولیدکنندگان پیشرو در صنعت متالورژی ،این امکان
را دارد تــا فناوری را که هنوز در بازار موجود نیســت ،امتحان کند .ژیرو

کورههای قوس الکتریکی در کارخانه فوالدسازی بهاندازهی یک شهر برق مصرف میکنند.

میگوید« :آزمایش مهم است ».او حتی در مورد مهمترین تجهیزات خود
از آزمایش دریغ نکرد .با این حال ،او در ابتدا محتاطانه عمل کرد .ژیرو برای
کسب اطالعات بیشتر در مورد ® ، ETOSتصمیم گرفت در ابتدا از آن بر
روی دو ترانسفورماتور و با همهی ماژولهای موجود استفاده کند .چرا که
اگر چیزی ارزش انجام دادن داشته باشد ،باید آنرا درست و کامل انجام
داد .یکی از ترانسفورماتورها چندین سال مورد بهرهبرداری قرار گرفته بود
و ترانسفورماتور دیگر کامال نو بود؛ که  ABSبه یک سازندهی ترانسفورماتور
ایتالیایی سفارش داده بود.
مجهزســازی ترانســفورماتور موجود ،در زمان تعطیــات کارخانه در
آگوست  2020انجام شد .در گرمای طاقتفرسای 39درجهی سانتیگراد،
کارشناسان رینهازن تابلوی کنترل از پیش تنظیم شدهی ® ETOSرا بر
روی ترانسفورماتور نصب کردند ،سپس سنسورها را سیمکشی و در نهایت،
عملکرد تجهیز را بررسی کردند .کار از روز دوشنبه شروع شد و روز جمعه
به پایان رسید.
اطالعات بیشتر ،کنترل بیشتر
از آن زمان به بعد ژیرو گامی مهم در جهت تحقق آرزوی خود مبنی بر در
اختیار داشتن یک ترانسفورماتور سخنگو برداشت .دیگر او میتواند آنچه را
که در ترانسفورماتور اتفاق میافتد ،با جزئیات روی صفحه نمایش خود در
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درون رینهازن
® ETOSبه عنوان یک سیستم عامل جانمایی شده،
یک راهحل سیستم باز و ماژوالر برای پایش ،کنترل و
تنظیم ترانسفورماتورهای قدرت است .بسته به الزامات
مانیتورینگ ،انتخاب شش بسته مطابق ذیل امکانپذیر
است:
مانیتورینگ ترانسفورماتور :گزارش وضعیت در مورد
دما ،تجهیزات حفاظتی ،جریانها ،ولتاژها و محاسبه میزان
پیری و عمر از دست رفته.
مانیتورینگ تپچنجر تحت بار :پایش سیگنالهای موتور
درایو ،دمای روغن و آمار عملکرد تپچنجر.
مانیتورینگ آنالین گازهای محلول در روغن :ارزیابی
مقدار گاز و رطوبت محلول در روغن عایقی.
کنترل و مانیتورینگ سیستم خنککننده :نظارت بر
شروع فرایند خنککنندگی و کارایی سیستم خنککننده
و همچنین کنترل هوشمند بر اساس شرایط بار و شرایط
حرارتی.
مانیتورینگ بوشینگ :پایش مداوم بوشینگها با
استفاده از روش مرجع دوگانه.
تنظیم اتوماتیک ولتاژ :از تنظیم سادهی ولتاژ گرفته
تا طیف وسیعی از روشهای عملکرد موازی برای
ترانسفورماتورها و عملیات پیچیدهی تنظیم.
® ETOSمیتواند در هر محیطی ،برروی ترانسفورماتور نصب
شود و ارتباط بین سطوح فرایندی و کنترلی را تشکیل دهد.
اطالعات بیشتر درwww.reinhausen.com/etos :

دنیل ژیرو قصد دارد تمام ترانسفورماتورها را به صورت تدریجی هوشمند کند.

«اطالعات جمع آوری شده توسط سیستم برای ما بسیار مهم است .برای اولین بار ما این امکان را
داریم که وضعیت را به صورت آنی ردیابی کنیم و همچنین در مورد ترانسفورماتور اطالعات بیشتری
کسبکنیم».

SBA

دنیل ژیرو ،سرپرست توزیع برق فشار قوی و فشار متوسط ABS

اتاق کنترل ردیابی کند .در حقیقت ژیرو میتواند از هر رایانهای در کارخانه
به اطالعات ترانسفورماتور دسترسی پیدا کند .این امر بهوسیلهی وبسرور
یکپارچهی موجود در واحــد پردازش مرکزی در تابلوی کنترل ®ETOS
امکان پذیر است .ژیرو میتواند دمای سیمپیچها را بخواند ،در مورد کیفیت
روغن اطالعات بیشتری بهدست آورد و همچنین تپچنجرهای تحت بار
را از هرکجا که بخواهد کنترل کند ، ETOS® .عالوه بر مانیتورینگ ،کنترل
هوشمند اجزاء ترانسفورماتور (مانند تپچنجر تحت بار یا فنهای خنک
کننده) را نیز امکانپذیر میسازد .اینکار بهرهبرداری را کارآمدتر کرده و
صرفه جویی در انرژی را امکانپذیر میســازد .ژیرو می افزاید« :اطالعات
جمعآوری شده توسط سیستم برای ما بسیار مهم است .برای اولین بار،
ما این امکان را داریم که وضعیت ترانسفورماتور را به صورت آنی ردیابی
کنیم و همچنین در مورد ترانسفورماتور اطالعات بیشتری کسب کنیم.
اکنون میدانیم که چگونه ترانســفورماتور به برخی شرایط بهرهبرداری

واکنش نشان میدهد .ما هنوز در ابتدای راه هستیم ،اما گمان میکنم که
بهبود قابل توجه وضعیت دادهها ،مبنای بسیار بهتری برای تصمیمگیری
به ما خواهد داد و ما میتوانیم برنامهریزی بهتری داشته باشیم .در واقع ما
اولین قدم را برداشتهایم» .او نمیخواهد زمان زیادی را در مراحل بعدی از
دست بدهد .در سه سال آینده ،قرار است این سیستم پایش برروی سایر
ترانسفورماتورهای مورد بهرهبرداری نیز به سرعت نصب شود.

راه ارتباطی با شما
آیا در مورد پروژهی ® ETOSو  ABSسوالی دارید؟
استفانو وینالی به پرسشهای شما پاسخ خواهد داد:

S.Vignali@reinhausen.com

1- Daniele Giro
2- Udine
3- Danieli Group
4- Cargnacco
5- Sisak
6- Metz
7- Stefano Vignali
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همه از یک منبع
اگر به نشــانگر ،تجهیزات حفاظتی ،بوشینگ یا رطوبتگیر نیاز دارید،
رینهازن طیف وسیعی از ابزارها و لوازم جانبی را برای ترانسفورماتورهای
توزیع و قدرت در سراسر جهان ارائه میدهد.

حداکثر کارایی برای ترانسفورماتور:
در اینجــا بــا طیف وســیعی از لــوازم جانبی
ترانسفورماتور آشنا شوید:
www.reinhausen.com/MaximizeEfficiency
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بدون رلههای حفاظتی ،تجهیزات اندازهگیری
یا اتصاالت ،هیچ ترانســفورماتوری نمیتواند
ایمن و قابــل اعتماد کار کند .گروه رینهازن با
ارائهی سبد متنوعی از تجهیزات از شرکتهای
( MESSKOمانند ترمومتر)( CEDASPE ،مانند
بوشینگ) و ( CAPTتپچنجر در حالت قطع
ولتــاژ) ،تخصص خود را در تجهیــزات و لوازم
جانبی ترانسفورماتور در طول سالها گسترش
داده اســت .این تخصص در زیر یک ســقف
جمع شدهاســت تا ســازندگان و بهرهبرداران
ترانســفورماتور بتوانند در آینده اســتفادهی
بیشــتری ببرند .استفان شــیندلر ،1مسئول

توســعهی تجهیزات و قطعــات در رینهازن،
میگوید« :صنعت انرژی در حال تغییر اســت.
کسبوکارها در حال بیثبات تر شدن هستند،
بهرهبرداران زمان تحویل کمتری را درخواست
میکنند و تولیدکنندگان ترانســفورماتور باید
تجهیز را در مدت زمان مقرر تحویل دهند .به
همین دلیل است که ما مجموعهی محصوالت
و خدمات خود را برای تجهیزات و لوازم جانبی
ترانســفورماتور سادهســازی کردهایم تا از این
طریــق کار را برای مشــتریان در کل فرآیند
زنجیرهی تامین آسانتر کنیم» .در هر منطقه،
مسئول پاسخگویی برای کل طیف محصوالت

رینهازن مشــخص شده اســت؛ که به معنای
انطباق بیشتر پیشنهادات با نیازهای مشتری و
کاهش زمان تحویل به لطف توسعهی تدریجی
تدارکات در سطح بینالمللی است///.

راه ارتباطی با شما
استفان شیندلر و تورستن شولز

2

components@reinhausen.com

به حداکثر رساندن کارایی :همهی مزایا در یک نگاه
همه
دریکی

دسترسی به شبکهی
جهانی تنها با یک کانال
ارتباطی محلی!

هرچهکه
نیازدارید

هر آنچه در ترانسفورماتور مورد نیاز است

رینهازن با بیش از  80محصول ،ســبد متنوعی از تجهیزات و لوازم جانبی ترانســفورماتورهای توزیع و قدرت
ارائه میدهد .مزیت :مشــتریان همه چیز را از یک منبع دریافت میکنند .این روش ســفارش کاال را بســیار
کارآمدتر میسازد :از آمادهسازی و ارائهی پیشنهاد تا صدور صورتحساب .این روش همچنین هماهنگی کامل
بین قطعات و مناسب بودن برای راهکارهای هوشمندسازی مانند ® ETOSرا تضمین میکند.

از گسترهی
کامل تجهیزات
و لوازم جانبی
ترانسفورماتور
لذت ببرید!

همه چیز
برایموفقیت

از عملکرد
مطمئن

تجهیزات MR

منتفع شوید!
nesuahnieR kirbafnenihcsaM

یک کانال ارتباطی برای همه چیز

فرقــی نمیکنــد که در برزیل ،ترکیه یا مالزی هســتید ،رینهازن یک شــبکهی جهانــی از متخصصانی دارد که
نیازهای محلی شما را درک کرده و به شما مشاورهی جامع ارائه میکنند .در نتیجه سازندگان و بهرهبرداران
ترانسفورماتور یک کانال ارتباطی در هر منطقه دارند که همه کار را انجام میدهد :مشاوره ،سفارش ،فرایند
تحویل و خدمات پس از فروش.

تحویل سریع

رینهازن دارای یک زنجیرهی تدارکات جهانی با مراکزی در آمریکا ،آسیا و اروپا است تا بدینوسیله محصوالت را
سریع و قابل اطمینان به مشتریان برساند .این شبکه به طور مداوم در حال گسترش است تا دسترسپذیری
و زمانهای تحویل ،بهینه شوند .ارسال برخی محصوالت (مانند رلهی بوخهلتز) ،حتی در مدت 48ساعت نیز
امکانپذیر است.

همه چیز در یک جا

1- Stefan Schindler
2- Torsten Scholz
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Ian Mahathey
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خدمات تپچنجر

مرکــز ارائهی خدمات تپچنجــر در کارخانهی تولید تپچنجرهای تحت بار در شــهر هامبولت
ایالت تنسی 2است .کارشناسان از آنجا با هر وسیلهای که الزم باشد به سایتهای گوناگون
در سراســر ایاالت متحده از جمله مناطق دورافتادهای مانند هاوایی و آالسکا ،سفر میکنند.
تمام ابزارهای مورد نیاز برای این کار در یک جعبهی قابل حمل قرار داده شده است که باعث
میشود این تیم دوازده نفره سریع و انعطافپذیر باشند.
1

برایهمهموا
مدرن کردن ترانسفورماتورها

خدمات مدرن ســازی شــامل نصــب سیســتمهای مانیتورینگ پیشــرفته ماننــد ® ETOSبرای
هوشــمند کردن ترانسفورماتور و همچنین خدماتی نظیر بهینهسازی ،مانند تعویض تپچنجرهای
تحتبار (که اغلب دربرگیرندهی تغییرات گســترده در ترانسفورماتور است) میباشد .کارخانهی
تولید تپچنجر رینهازن نیز سبد متنوعی از انواع گوناگون تپچنجرهای تحت بار و خدمات مرتبط
با آنها را در اختیار دارد تا قادر به پاسخگویی به نیازهای مشتری باشد.

حمل ،نصب و سرویس

خدمــات مــا کل چرخهی عمر ترانســفورماتور را در بر میگیــرد .ازجمله حمل
و نصــب ترانســفورماتور شــامل دمونتــاژ ،جابجایــی و مونتاژ مجدد توســط
کارشناســان ما انجام میشــود .این خدمات همچنین شــامل ســرویسهای
ترانســفورماتور مانند تعویض بوشینگها ،واشرآالت ،فنهای خنککننده و
تصفیهی روغن میباشد.

ارد

ساخت پستهای اصلی

شرکت رینهازن با  65کارشناس سرویس در پنج مرکز در نقاط مختلف
ایاالت متحدهی آمریکا ،خدمات متنوعی را از تعمیر و نگهداری تپچنجر
و نصب ترانسفورماتور گرفته تا ساخت کامل پستهای فشارقوی به
تولیدکنندگان ترانسفورماتور ،شرکتهای تولید و انتقال انرژی الکتریکی و
صنایع مختلف ارائه میکند.

رینهــازن در حــال طراحــی و ســاخت پســتهای فشــارقوی
در همــهی محدودههــای ولتــاژی ،از  69تــا 500کیلوولت در
ایالتهــای آریزونا 3و نوادا 4اســت .مجموعهی خدمات فنی و
مهندسی ما ،شامل آزمونهای راهاندازی و پشتیبانی فنی در
حین راهاندازی نیز میشود.

راه ارتباطی با شما
آیا در مورد خدمات ما در ایاالت متحدهی
آمریکا سؤالی دارید؟
ریک بیتس 5به شما پاسخ میدهد:

R.Bates@us.reinhausen.com

با نیروهای متحد
ساختار گروه خدمات در ایاالت متحدهی آمریکا
3

2

5

4

6
1

دیالیزترانسفورماتورها
دستگاه تصفیهی فیزیکی روغن یکی از مهمترین تجهیزات برای سرویس ترانسفورماتور
است .بهمنظور تصفیهی روغن ،تمام روغن ترانسفورماتور ،از چند صد تا هزاران گالن
روغن باید تخلیه و به طور موقت ذخیره شود .در حین انجام کار ممکن است رطوبت به
ترانسفورماتور نفوذ کند که برای ترانسفورماتور مضر است .دستگاه تصفیه در اینجا نقش
کلیدی دارد :با استفاده از پمپهای نصب شده در دستگاه  ، 1ابتدا روغن ترانسفورماتور
به داخل یک مخزن تمیز پمپ شده و پس از اتمام کار مجددا ً به داخل ترانسفورماتور
بازگردانده میشود .قبل از پر کردن مجدد روغن ،پمپهای خالء و تقویت کننده  2یک
خالء مناسب ( )>1mbarرا به کل مخزن ترانسفورماتور اعمال میکنند که بیشتر رطوبت
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کامیون سرویس
مجهز به تجهیزات
تست و اندازهگیری
و ابزارآالت الزم ،در
حال ارائه خدمات
هستند.

داخل آنرا را از بین برده و همچنین از تشکیل حبابهای هوا در حین تزریق روغن
جلوگیری میکند .هنگامی که روغن به طور کامل به داخل ترانسفورماتور تزریق شد ،دستگاه
تصفیهی فیزیکی ،روغن را به گردش درمیآورد .در این فرایند ،روغن تا حدود 50درجهی
سانتیگراد گرم شده (هیتر روغن  ) 3و سپس رطوبت روغن جذب و گازهای آن جدا
میشوند (فیلتراسیون ورودی/خروجی  4و  5محفظهی خالء  .) 6آب خارج شده
از سیستم جمعآوری شده و به طور پیوسته توسط یک سیستم مانیتورینگ اندازهگیری
میشود .این فرآیند ،بسته به میزان رطوبت موجود در ترانسفورماتور ،ممکن است از یک
روز تا چند هفته به طول انجامد.

5
65
10
1987
مرکز در آمریکا که به تمام
 50ایالت خدمات ارائه
میدهند.

کارشناس سرویس در
کارخانه رینهازن مشغول
به فعالیت هستند .آنها
در سراسر کشور پخش
شدهاند تا به سرعت در
محل پروژه حاضر گردند.

دستگاه تصفیهی فیزیکی ،از کامیونهای
کوچک مناسب فضاهای بسته تا
کامیونهای متوسط کامال مجهز ،روغن
ترانسفورماتورهای سراسر کشور را
تصفیهمیکنند.

کارخانه رینهازن در شهر هامبولت،
ایالت تنسی تأسیس شد.

هر زمان ،هرمکان و هرکاری

رینهازن در حال حاضر دارای پنج مرکز ارائهی خدمات است .خودروهای
مخصوص سرویس ،تجهیزات تصفیهی فیزیکی روغن و دستگاههای تست در
این مراکز مستقر بوده و میتوانند به سرعت به محل سرویس بروند.

خدمات ترانسفورماتور ،شمال شرق
منچستر (نیوجرسی) ،6جف استین:7

J.Stein@us.reinhausen.com

MN

NH

خدمات ترانسفورماتور ،غرب

NJ
PA

خدمات ترانسفورماتور ،شرق
شارلوت (کارولینای شمالی) ،8ران بیلی:9

OH

مسا (آریزونا) ، 11استیو اسپرگ:12

VA

S.Spragg@us.reinhausen.com

NC
AZ

GA

کارخانهی تولیدی رینهازن

AL

TX

FL

هامبولدت (تنسی) ،گرگ گیلیالند:10

خدمات ترانسفورماتور ،مرکزی

G.Gilliland@us.reinhausen.com

فورت ورث (تگزاس) ،13خوان اورتیز:14

J.Ortiz@us.reinhausen.com

محل استقرار مدیر پروژه

مراکز ارائهی خدمات

محل استقرار کارشناسان

John Valls, Reinhausen Manufacturing, Deivis Aronaitis

R.Bailey@us.reinhausen.com

SC

«ما شریکی بینالمللی برای کل چرخهی عمر
ترانسفورماتور هستیم»
کریستوف زیگلشمید ،15سرپرست ارائهی خدمات بین المللی در رینهازن ،بخش خدمات را در سطح جهانی
گسترش میدهد .او در این گفتوگو برنامههای خود را تشریح میکند.
بخش خدمات بینالمللی چگونه سازمان یافته است؟
ما یک شبکه خدمات جهانی با بیش از  20شرکت تابعه در تمام قارهها
داریم .خدمات ،یک کسب و کار محلی است و به افراد متخصص محلی
نیــاز دارد .نه فقط به این دلیل که کارشناســان خدمات میتوانند در
صورت وقوع خطا یا ســایر موارد اضطراری ســریعتر خود را به سایت
برســانند ،بلکه به این دلیل که الزامات ارائهی خدمات در کشورهای
مختلف بســیار متفاوت است .برداشــت از خدمات در ایاالت متحده
متفاوت از چین یا اســترالیا است .بدینشکل ما میتوانیم مجموعهی
خدمات خود را با الزامات محلی تطبیق دهیم .عالوه بر این ،ما یک تیم
تخصصی در رگنزبورگ داریم که در صورت نیاز میتوانند در هر زمان
از مراکز خدمات ما در ســایر کشورها پشتیبانی کند .اما کار در اینجا
متوقف نخواهد شــد .ما قصد داریم با افزودن مستمر اعضای جدید به
گروه خدمات رینهــازن ،انتقال مفهوم کیفیت باال در  MRبه آنها در
مراکز آموزشی ،خرید تجهیزات جدید و افزایش همکاریهای مشترک،
بخش خدمات خود را در سطح جهانی گسترش دهیم.
چرا به گسترش خدمات ادامه می دهید؟
خدمات فرصتی برای ارتباط مستمر با بهرهبرداران و درک بهتر نیازهای
در حــال تغییر آنها فراهم میکند .همچنیــن برای  MRخدمات به
معنای نزدیک بودن به مشــتری اســت .این موضوع همیشه برای ما
اهمیت زیادی داشــته است .ما مدتهاست که خدماتی مانند تامین
قطعات یدکی ،تصفیهی روغن و ســرویس تپچنجرهای تحت بار را
ارائه میکنیم .اما در حال حاضر یک مجموعه خدمات گسترده شامل
ســرویس و نگهداری ،ارتقاء فنی و مدرنسازی داریم که کل چرخهی
عمر یک ترانسفورماتور را پوشش میدهد .همچنین ما تجهیزات تولید
شده توسط همهی سازندگان را سرویس میکنیم .در حالی که برخی
از شــرکتهای دیگر این خدمات عملی را از مجموعهی خود حذف
میکنند ،مدیریت ما متقاعد شده است که« :یک شریک خوب ،خدمات
مناسب را در همهی ســطوح ارائه میکند» .به همین دلیل است که
این مســئله به خوبی در استراتژی ما تثبیت شده است .در عین حال
صنعت در حال تغییر است و سرویس ترانسفورماتورها در آینده اهمیت
بیشتری خواهد یافت .تجهیزات مدت زمان بیشتری کار میکنند و سن
ناوگان در سراسر جهان در حال افزایش است .رفتار مشتری نیز تغییر
)13- Fort Worth (TX
14- Juan Ortiz
15- Christoph Zieglschmid

10- Greg Gilliland
)11- Mesa (AZ
12- Steve Spragg

7- Jeff Stein
)8- Charlotte (NC
9- Ron Bailey

کرده است :در گذشته ترانسفورماتورها پس از یک بازهی زمانی معین
سرویس میشدند ،اما امروزه سرویس ترانسفورماتورها معموال بر اساس
وضعیت آنها انجام میشود .عالوه بر این ،با بازنشسته شدن پرسنل
قدیمی ،گاه تجربه و تخصص موجود از بین میرود .از آن طرف ،نسل
جدیــدی از مدیران دارایی با طــرز تفکری کام ً
ال متفاوت پا به عرصه
میگذارند؛ که مشاوره و مهمتر از همه راهحلهای هوشمند و دیجیتال
را در اولویت قرار میدهند.
به طور کلی جهش فناوری چند سال اخیر حتی در صنعت محافظهکار
انرژی نیز احساس میشود .با معرفی ®( ETOSسیستم عامل جانمایی
شده ترانسفورماتور) و سیستم ارزیابی وضعیت  ،FLEETSCAN 2Dما
از همان ابتدا راه حلهای مناســب ارائه کردهایم؛ اما میخواهیم سبد
محصوالت و خدمات خود را بیشتر گسترش دهیم.
چه برنامههایی را دنبال میکنید؟
عالوه بر ســرمایهگذاری در توسعهی بینالمللی که قبال ذکر شد ،ما
قصد داریــم خدمات جدیدی را به مجموعــهی خدمات خود اضافه
کنیم :بهعنوان مثال ،ســرویس از راه دور از رگنزبورگ یا
هوشمندسازی بیشتر مدیریت داراییها .مهمتر
از همه ،میخواهیم مجددا بر تخصص ارائهی
خدمات مشــاورهای خود متمرکز شویم .ما
میتوانیــم کل ناوگان ترانســفورماتوری را
بررســی و ارزیابی کرده و اقدامات الزم برای
سرویس ،نگهداری یا مدرنسازی مورد نیاز
را توصیه کنیــم .در بلندمدت ،قصد
داریم راهحلهای فراگیر ارائه دهیم.
یعنــی در صورت درخواســت،
ما قــادر خواهیــم بود
مدیریت داراییها را
به طور کامل بر عهده
بگیریم///.

4- Nevada
5- Ric Bates
)6- Manchester (NJ

1- Humboldt
2- Tennessee
3- Arizona
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رینهازن عالوهبر ساخت تپچنجرهای تحت بار ،خدمات گستردهای نیز برروی ترانسفورماتورها انجام میدهد .دامنهی
خدمات در ایاالت متحدهی آمریکا بسیار گسترده است.
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مبارزه ما با
نابودکنندهی
اقلیم
صنایع تولیدکنندهی مواد خام به منظور ثابت نگاهداشتن مقدار دیاکسید کربن
تولیدی خود باید فرایندهای تولید خود را تغییر داده و نیاز خود به انرژی را از
طریق شبکهی برق تامین کنند .اما کیفیت توان تنها از طریق همکاری متخصصین
شبکه و صنایع با یکدیگر تضمین خواهد شد.
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از دیاکسید کربن منتشر شده نتیجهی تولید
فوالد (10درصد) ،آلومینیوم (4درصد)
و سیمان (8درصد) است .اگر قرار است
تغییرات اقلیمی را متوقف کنیم ،باید چگونگی
شیوهی تولید مواد خام را به سرعت
تغییر دهیم.

iStockphoto
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به منظور کندکردن ســرعت تغییرات اقلیمــی ،تولیدکنندگان برق و
طراحان و بهرهبرداران شبکه باید تالش بسیار زیادی برای جایگزین کردن
سوختهای فســیلی با انرژی نو انجام دهند .بسته به شرایط ،شبکهی
برق باید امکان افزایش انتقال برق به میزان 50درصد تا ســال  2040را
داشته باشد که مقداری بین  38تا 41هزار تراوات ساعت است (نشریهی
آنلود شــمارهی  7را ببینید) .هرچند این فرایند انتقال انرژی تنها زمانی
محقق میشــود که همهی مصرفکنندگان عمده در این هدف سهیم
باشــند .آقای دکتر اســتفان روپ ،1مدیر توســعهی تجاری الکترونیک
قدرت در گروه رینهازن و استاد مرکز مطالعات پیشرفتهی دانشگاه ایالتی
بادن-وورتمبرگ ،2معتقد اســت که ســه صنعت بهطور ویژه در جریان
این تغییر تحت تاثیر قرار میگیرند« :انــرژی زیاد مورد نیاز برای تولید
فوالد ،آلومینیوم و سیمان ساالنه بیش از هشت میلیارد متر مکعب دی
اکسیدکربن منتشر میکند .این خود بیش از 22درصد از نابودکنندههای
اقلیم را شــامل میشود .در سالهای آتی شاهد یک تحول سریع در این
خصوص خواهیم بود که تاثیر شدیدی برروی شبکهی برق میگذارد».
کاهش انتشار دیاکسیدکربن به میزان 95درصد
صنعت فوالد با انتشــار بیش از 3/5میلیاد تن دیاکسیدکربن به تنهایی
سهمی ده درصدی در تولید ساالنهی این گاز دارد .استفان روپ میگوید:
«عالوه بر فشار شدید برای کاهش انتشار دیاکسیدکربن ،کمبود مواد خام
نیز صنایع را به تجدیدنظر در اســتراتژیهای خود وادار کردهاند .اگر قرار
باشد سطح تولید در وضعیت فعلی باقی بماند ،سنگ آهن خام تا تقریبا
70ســال دیگر به اتمام خواهد رسید» .در حال حاضر 70درصد از تولید
ساالنهی فوالد از طریق استخراج سنگ آهن خام صورت میگیرد .در عین
حال پیشبینیها نشــان میدهد که تقاضا برای فوالد بهصورت پیوسته
در حال رشــد است و این ،شرایط را دشــوارتر میسازد .استفان روپ با
توجه به چالش بهوجود آمدهی ناشی از کمبود مواد خام و همچنین لزوم
دوستدار محیط زیست کردن فرآیندهای تولید ،راهحلی شامل پیادهسازی

آالیندگی صنعت فوالد بهعنوان نمونه
انتشار دیاکسیدکربن به ازای تولید هر تن فوالد
پیشفرآیندهای انجام شده برروی سنگ معدن و تولید کک :تقریبا  1/2تن
تولید آهن ،تبدیل سنگ آهن (اکسید آهن) به آهن خام با استفاده از کربن:
تقریبا  1تن
تولید فوالد با کورهی ذوب با تزریق اکسیژن (عمدتا از آهن خام) :تقریبا  0/8تن
تولید فوالد با کورهی قوس الکتریکی (عمدتا از قراضه آهن) :تقریبا  0/3تن

سیستم چرخهی مواد و تغییر شیوهی تولید به منظور استفادهی بیشتر
از قراضهی آهن را پیشــنهاد میکند .درهمهی ایــن مراحل نیز باید از
انرژیهای تجدیدپذیر اســتفاده کرد .او میافزاید« :برای دســتیابی به
این هدف الزم اســت کورههای قوس الکتریکی ،که با برق تولید شده با
انرژیهای تجدیدپذیر تغذیه میشوند ،جایگزین کورههای ذوب معمولی
شــوند .همچنین استفادهی بیشتر از قراضهی آهن باعث کاهش فرآیند
انرژیبر اســتخراج مستقیم آهن از مواد خام و لذا کاهش انتشار گازهای
آالینده میشــود .با اینکار این بخشــی از فرآیند تولید تقریبا هیچ گاز
آالیندهای تولید نخواهد کرد .با کمک این روشها و بسته به فرایندهای
مورد استفاده ،صنعت فوالد میتواند انتشار گاز دیاکسیدکربن را بین 40
تا 95درصد کاهش دهد».
تولید سیمان
پس از صنعت فوالد ،صنعت ســاختمان نیز یکی دیگر از عوامل موثر در
تغییر اقلیم است .تولید جهانی سیمان در حال حاضر بیش از  4/6میلیارد
تن در هر ســال بوده که تقریبا سه میلیارد تن دیاکسید کربن منتشر
میکند .این معادل 8درصد از انتشار ساالنهی این گاز و بیشتر از مجموع
دی اکســید کربن تولید شده توسط صنعت حمل و نقل هوایی و مراکز
داده اســت .به منظور تولید سیمان ،سنگ آهک ،ماسه و خاک رس در
آسیابهای بزرگ خرد شده و در دمای بیش از 1400درجهی سانتیگراد
پخته میشوند .این فرآیند حجم زیادی دیاکسید کربن تولید میکند که
تاثیر زیادی بر اقلیم دارد .این را میتوان با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
به میزان قابل توجهی کاهش داد .استفان روپ ،مختصص گروه رینهازن،
توضیح میدهد« :بدون شک بخش مهمی از انتشار دیاکسید کربن ناشی
از تولید سیمان است :سنگ آهک بعنوان یک مادهی خام مقادیر زیادی
دیاکســید کربن دارد که در فرایند تولید ســیمان آزاد میشود .با این
وجود استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میزان کربن تولیدی را به میزان
یک چهارم کاهش داده اســت .این مقدار را میتوان در صورت استفاده از
روشهای نوین تولید و همچنین جذب و انبارش دیاکسیدکربن به 0/6
به ازای هر تن سیمان کاهش داد.
انتقال توان دینامیک بیشتر به شبکه
استخراج و تولید آلومینیوم نیز نیاز به انرژی زیاد داشته و از اینرو به محیط
زیست آسیب میرساند .در مقایسه با فوالد و سیمان ،تنها 65میلیون تن از
این فلز سبک در سراسر دنیا تولید میشود .هرچند فرایند تولید این ماده
بسیار انرژیبر است :اکسید آلومینیوم با هزینه بسیار زیاد استخراج شده و
در کارخانجات ذوب با استفاده از فرایند الکترولیز ،که نیاز به  15/7مگاوات
ساعت انرژی در هر تن دارد ،به آلومینیوم تبدیل میشود.
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میلیارد تن دیاکسیدکربن
توسط سه صنعت انرژیبر فوالد ،سیمان و
آلومینیوم تولید میشود .صنعت فوالد با
انتشار  3/5میلیارد تن،
بیشترین سهم را دارد.
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رشد  450درصدی
مصرف برق که
40درصد آن
توسط خود صنایع و
60درصد از شبکه
تامین خواهد شد.

تولید آلومینیوم ســاالنه بیش از 1/3میلیارد تن دیاکسیدکربن منتشر
میکند .این تقریبا معادل 4درصد از دیاکســیدکربن تولید شده در هر
سال در دنیا است .با استفاده از انرژی الکتریکی سبز در فرایند الکترولیز
و همچنین افزایش ســهم آلومینیوم قراضه در چرخهی تولید ،میتوان
مقدار دیاکسید کربن تولید شده را کاهش داد .راه حل دوم بهویژه قابل
توجه اســت چرا که در مقایسه با روش ذوب میتوان 95درصد از انتشار
دیاکسید کربن جلوگیری کرد .در حقیقت در حال حاضر 20میلیون تن
آلومینیوم از قراضه اســتخراج میشود .این تغییر در شیوهی تولید برای
شبکهی برق چه معنا و مفهومی دارد؟
در حال حاضر 14درصد از انرژی مورد نیاز صنایع ،از برق تامین میشود.
آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر 3تخمین زده است این مقدار تا
سال  2050به 63درصد افزایش مییابد40 .درصد از این انرژی الکتریکی
توسط خود صنایع بوسیله نیروگاههای خورشیدی ،زیستتوده ،بازیافت
حرارتی تولید شده و مابقی از شبکهی سراسری دریافت خواهد شد.
توماس روســلر ،4مدیر تحقیقات و نوآوری و مدیر تعدادی از پروژههای
پایدارســازی شــبکههای برق آینده ،میگوید« :نیروگاههای حرارتی با
ژنراتورهای گردان همچنان نقش تعیین کنندهای در تثبیت فرکانس و
کیفیت توان ایفا میکنند .هرچند در دو دههی آینده این نیروگاهها جای
خود را به منابع تولید برق ناپایدار خواهند داد .در همین زمان انتقال توان
به شبکه به دلیل بارهای دینامیک و نامتعادلی مانند کورههای بزرگ قوس
الکتریکی افزایش خواهد یافت .این به سهم خود تقاضا از صنایع را برای
ساخت زیرساختهای مدرن شبکه افزایش خواهد داد».
ایمن کردن شبکههای برقرسانی شرکتها
توماس روسلر معتقد است مصرفکنندگان برق بیشتری بهدنبال تغییر
در سیســتمهای انرژی هستند :بهعنوان مثال تکنولوژی درایو در صنایع
معدنی و کارخانجات مایع ســازی گاز ( )LNGدر حال جایگزین شدن با

سیستمهای الکترونیک قدرت با توانی تا 100مگاوات هستند .همچنین
بهدنبال این تغییرات ،جهت انتقال توان نیز بیش از پیش دوطرفه شــده
اســت .در آینده تامین برق تنها به یک ژنراتور وابسته نخواهد بود بلکه
تولیدکنندگان پراکندهی زیادی از جمله خود مصرف کنندهی صنعتی،
تامین انرژی الکتریکی را برعهده خواهند داشت .توماس روسلر میافزاید:
«همهی این تغییرات در تولید و مصرف بر کیفیت توان تاثیر گذاشته و باید
متناسب سازی الزم در این خصوص صورت گیرد».
همانگونه که توماس روسلر اشــاره کرد ،این امر باید از همان ابتدا و در
فاز طراحی آغاز شود .طراحان عالوه بر شناختن ساختار شبکه باید دانش
عمیقی از تکنولوژی مورد اســتفادهی مصرف کننده نیز داشته باشند تا
بتوانند زیرساختها و تجهیزات الزم برای برقرسانی را فراهم کنند .این
بدان معنا است که طراحان شبکه اغلب بین انتظارات مصرفکنندگانی
مانند صنایع فوالد ،سیمان ،آلومینیوم و مس و الزامات شبکهی برقرسانی
گرفتار میشــوند .توماس روسلر توضیح میدهد« .:طراحان آینده ،برای
این که از اتصال مناسب مصرفکنندگان بزرگ به شبکه اطمینان یابند،
باید همزمان که تخصص زیادی در ســاخت و حفاظت از شبکه دارند ،بر
تکنولوژی مورد استفادهی مشترکان نیز اشراف داشته باشند».
هم الزامات شبکه و هم تکنولوژی مورد استفاده توسط مشترکین صنعتی،
تقاضا برای بهبود کیفیت توان و قابلیت اطمینان برقرســانی را افزایش
دادهاند .بعنوان مثال جبرانسازی توان راکتیو و کاهش هارمونیکها در
شبکهی توزیع مصرف کنندهی صنعتی هر روز بیشتر از گذشته اهمیت
پیدا میکند .این متخصــص  MRدر ادامه به اهمیت یافتن راهحلهای
منحصر به فرد در ســطح ولتاژهای فشار متوسط و فشارقوی به منظور
بهبود پایداری شبکه در نقاط حساس اشاره میکند « :مصرف کنندگان
صنعتی برای اجتناب از افت ولتاژ و نوساناتی مانند فلیکر 5به سیستم های
بیشتری برای فیلتر کردن هارمونیکها و جبران سازی دینامیک توان راکتیو
به منظور تثبیت ولتاژ نیاز دارند .این موارد تنها بخشی از چالشهای پیش
روی تولیدکنندگان و بهرهبرداران شبکههای برقرسانی خواهد بود»//// .

راه ارتباطی با شما
نگاهی به رینهازن
راهکارهایــی بــرای بهبــود کیفیت تــوان و جبرانســازی تــوان راکتیو در
شــبکههای آینــده حیاتــی خواهند بــود .در این خصوص ،سیســتمهای
فیلترینــگ هارمونیکهــا و سیســتمهای دینامیک جبرانکننــدهی توان
راکتیو برای تثبیت ولتاژ نقش عمده را برعهده خواهند داشت.
شرکت ماشینسازی رینهازن در برنامهریزی و تامین سیستمهای مناسبی
که هم تولید بیوقفهی صنایع را تضمین میکند و هم الزامات شــبکهی
برقرسانی را برآورده میسازد ،تجربهی زیادی دارد.

در این خصوص آیا پرسشی دارید؟ توماس روسلر و دکتر استفان روپ آمادهی
پاسخگوییهستند:

T.Roeseler@reinhausen.com

5) Flicker

S.Rupp@reinhausen.com

3) IRENA: International Renewable Energy Agency
4) Thomas Roseler

1) Stephen Rupp
2) Baden-Wurttemberg
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بهروزهستیم:
تلویزیون رینهازن

لینکدین

برای کســب اطالعات بیشــتر دربــارهی فعالیتهــای ما ،به مــا در لینکدین
بپیوندید:

فیلمهــای مرتبط بــا محصوالت و فعالیتهای مــا در کانال یوتیوب قابل
مشاهده است:

www.linkedin.com/company/maschinenfabrik-reinhausen

www.youtube.com/ReinhausenTV

نمایشگاههای تجاری

خبرنامه

آخرین اطالعات مربوط به حضور ما در نمایشگاههای تجاری را در اینجا
ببینید:

بــرای اطالع از آخریــن بهروزرســانیها ،خبرنامهی ما  INSIGHTرا مشــترک
شوید:

www.reinhausen.com/fairs

www.reinhausen.com/insight

با  MRسریعتر شارژ کنید

برای موفقیت حمل و نقل الکتریکی ،شبکهی زیادی از ایستگاههای
شــارژ موردنیاز اســت .همچنین شــارژ خودروهای برقی نباید خیلی
بیشــتر از ســوختگیری خودروهای احتراقی طول بکشــد .این تنها
راهــی اســت که مــردم بــه اســتفاده از خودروهــای برقــی ترغیب
خواهند شــد .شــرکت  MRبا اســتفاده از دانش گردآوری شده خود
در زمینهی شــبکههای قدرت ،ایســتگاههای شارژ قدرتمندی با نام
 GRIDCON® HPCتولیــد کــرده اســت .با اســتفاده از ایــن راهکار
خالقانه ،زمان شــارژ بــه کمترین مقدار تقلیل یافتــه ،انرژیهای نو
در آن تجمیع شــده و در عین حال شــبکهها پایدار شدهاند .بعالوه
فنآوری مدوالر این روش امکان توزیع گستردهی ایستگاههای شارژ
 DCبا توان باال برمبنای تقاضا را امکانپذیر میسازد.
اتصال  GRIDCON® HPCبه شــبکههای مختلف امکان شــارژ ســریع
خودروهــا در مکانهــای گوناگــون ماننــد پارکینــگ رســتورانها،
فروشــگاههای بــزرگ و ســینماها را فراهــم ســاخته و بــا نصــب
ایســتگاههای شارژ در محل توقف اتوبوسها راه را برای برقی کردن
حمل و نقل تجاری هموار میسازد.
برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت ذیل مراجعه نمایید:

9O

ایستگاههای شارژ سریع  MRشارژ خودروهای برقی در مدت زمان کوتاه را امکانپذیر
ساخته و حمل و نقل تجاری را ممکن میسازد.

www.reinhausen.com/gridconhpc

راه ارتباطی با شما

هولگر کرتزمار ،1مدیر فروش محصوالت کیفیت توان

H.Kretzschmar@reinhausen.com
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تنظیمات درست

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت  HIGHVOLTدر شهر درسدن 1امکان انجام کلیهی
آزمونها بر روی تجهیزات فشارقوی را به مشتریان عرضه میکند.

تجهیزاتوسیستمهایاندازهگیریدرشبکههای
فشــارقوی بهرهبرداری ایمن و کنترل شــده را
امکانپذیر میســازند .از اینرو ارائهی اطالعات
صحیح و قابل اطمینان توسط این تجهیزات بسیار
مهم است .بهعنوان مثال اگر تجهیز اندازهگیری
بجای ولتاژ صحیح 1/2مگاولت مقدار 1مگاولت
را نشــان دهد ،عواقب پرهزینهای مانند خرابی
تجهیز براثر اضافه ولتاژ یا اختالل در شــبکهی
برقرسانی را درپی خواهد داشت .از آنجا که حتی
بهترین فناوریهای اندازهگیری نیز به مرور زمان

آزمایشگاهکالیبراسیون
در درسدن قابلیت
اطمینانتجهیزات
اندازهگیری در سراسر
دنیا را تضمین میکند.

دچار عدم دقت میشوند ،استاندارد بین المللی
 IECکالیبراسیون مســتمر تجهیزات را الزامی
کــرده اســت .تنهــا آزمایشــگاههای مرجع
(و نه هر آزمایشــگاهی) اجازهی انجام خدمات
کالیبراسیون تجهیزات مطابق استاندارد  IECرا
دارند.
آزمایشگاه کالیبراســیون  HIGHVOLTاز سال
 1999بهعنــوان آزمایشــگاه مرجع پذیرفته
شدهاست .هدف مارکو شفر ،2مدیر این آزمایشگاه
ن اســت کــه اندازهگیریهای
و گروهــش ای 
مشــتریان در سراســر دنیا قابل اعتماد باشد:
«ما ســبد بزرگی از سیستمهای کالیبراسیون

برای تجهیزات بــا ولتاژ و جریانهای زیاد ارائه
میکنیم .در این آزمایشگاه ولتاژهای AC ، DC
و ضربه مورد استفاده قرار میگیرند».
آزمایشــگاه بــه همیــن منظــور مجهز به
دســتگاههای مخصوصی اســت کــه مقادیر
مرجع را تولید میکنند .از آنجا که الزم اســت
آزمایشــگاههای کالیبراســیون مستقل از هم
عمل کنند ،کالیبره کردن تنها به دستگاهها و
سیستمهای اندازهگیری تولید شده توسط خود
شرکت محدود نمیشود؛ بلکه شامل تجهیزات
ســایر تولیدکنندگان نیز هســت .مدت زمان
کالیبراسیون بسیار متنوع است .شفر توضیح
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 0/04درصد
عدم دقت اندازهگیری در حین
کالیبراسون برمبنای ممیزی

میدهد« :کالیبراسیون ،بســته به ولتاژ نامی
تجهیز مورد آزمون ،ممکن است از چند ساعت
تا حتی چند روز طول بکشد».
فعال در سطح بینالمللی
گرچــه بســیاری از مهندســین شــرکت
 HIGHVOLTکالیبراسیون را در داخل آزمایشگاه
شرکت در شهر درسدن انجام میدهند ،بسیاری
از خدمات کالیبراسیون نیز در شرکت متقاضی
انجام میشود .چرا که برخی از تجهیزات تحت
تست ،بسیار بزرگ و سنگین بوده و انتقال آنها
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کالیبراسیون DAkkS
در سال 2020

+ 20 550

سال تجربهی شرکت HIGHVOLT

در کالیبراسیون تجهیزات
اندازهگیری

هزینهی زیادی دارد .همچنین الزم است مدت
زمان خروج از مدار تجهیزات تحت تســت نیز
به حداقل ممکن کاهش یابد .اگر مشــتری در
اروپا باشــد ،متخصصین شــرکت با خودرو به
محل نصب میروند .برای مشتریانی که فاصلهی
جغرافیایی زیادی دارنــد ،بهعنوان مثال ژاپن،
سیستم مرجع ارســال میشود .اخیرا ،بهدلیل
همهگیری کرونا ،سفر متخصصین کالیبراسیون
به سایت ،کم و بیش لغو شد؛ اما همچنان تقاضا
برای ارائهی خدمات توسط آنها زیاد است .شفر
میافزاید« :در حقیقت برنامهی کاری ما کامال پر
شدهاست»///.

خدمات آزمایشگاه کالیبراسیون
کالیبره کردن سیستمهای اندازهگیری
ولتاژ و جریان زیاد
کالیبره کردن تجهیزات فشارقوی مانند
خازنهای گازی
کالیبره کردن پلهای خازنی
چک عملکردی :کنترل اندازهگیری
سیستمهای سنجش و تجهیزات
اندازهگیری

راه ارتباطی با شما
آیا نیاز به خدمات کالیبراسیون دارید؟ مارکو شفر آمادهی
پاسخگویی به سواالت شما است:

calibration@highvolt.com

Gernot Walter / Deivis Aronaitis

1) Dresden
2) Marco Schafer
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تنظیم ولتاژ آسان

رگوالتور ولتاژ  TAPCON® 230پاسخی به هوشمندسازی
و گذار انرژی بوده و آمادهی
چالشهایفرداست.
با توجه به افزایش تعداد نیروگاههای تولید پراکنده ،ریسک
خارج شــدن ولتاژ از مقادیر حداقل و حداکثر مجاز در حال
افزایش است .در عین حال چالشهای پیشروی بهرهبرداران
شبکه مانند بودجهی محدود و کاهش تعداد نیروهای انسانی
در پستهای فشارقوی ،بیشتر از گذشته شدهاست .صرفنظر
مسئله قطعی است :حتی با تغییرات بار

از این مشکالت ،یک
و افزایش مصرف ،ترانسفورماتور باید همیشه ولتاژ ثابتی را در
خروجی داشته باشد .این ،جایی است که رگوالتورهای ولتاژ
وارد عمل شده و چگونگی و زمانبندی تغییر نسبت تبدیل
ترانسفورماتور توسط تپچنجر تحتبار را کنترل میکنند.
گروه رینهازن  50سال است که با رگوالتورهای ولتاژ سری
® TAPCONتجهیــزی برای اندازهگیــری ،کنترل و تنظیم
ولتاژ خط عرضه کرده است .بازهی کاربرد این دستگاه بسیار
متنوع است :از بسیار ســاده تا بسیار پیچیده مانند تنظیم
ولتاژ ترانسفورماتورهای سهسیمپیچه ،بانک ترانسفورماتوری،
ترانسفورماتورهای شیفت فاز یا راکتورهای شنت.
نسل جدید رگوالتورهای ولتاژ  TAPCON® 230مناسب آینده
است :متخصصین  MRطرح جدیدی ارائه کرده و این رگوالتور
را ،هم از لحاظ نرمافزاری و هم از لحاظ ســختافزاری ارتقاء
دادهاند.
1
توبیاس گروبر مدیر تولید محصول تاکید میکند« :طراحی
ما نهتنها دربرگیرندهی دههها تخصص و تجربهی ما است،
بلکه مهمتر از ســایر عوامل ،شــامل بازخوردهای بهدست

آمده از مشتریان ما نیز میشود .نتیجه دستگاهی است که
در کلیهی مراحل طراحی ،نصــب ،راهاندازی و بهرهبرداری،
کار با آن راحتتر است .وضعیت بهرهبرداری فعلی و مقادیر
اندازهگیری شــده بهصورت کامال واضــح برروی صفحهی
نمایشگر نشان دادهشــده و بهرهبرداری و تنظیم کردن آن
بسیار ســاده اســت .این خود نیاز به آموزش بهرهبرداران را
حذف میکنــد» .الگوریتمهای جدید تنظیم ولتاژ مبنی بر
مقررات و استانداردهای جدید را میتوان به راحتی به دستگاه
اضافه نمود؛ که بهویژه برای شرایط دینامیک ناشی از فرایند
ادغام نیروگاههای انرژی نو با شبکه مورد نیاز است .بهرهبرداران
میتوانند در هرلحظه با اینترنت و بدون نیاز به نصب نرمافزار،
به تجهیز دسترسی پیدا کنند.
بهروزرســانیها و نسخههای جدید نرم افزار را نیز میتوان از
پورتال مشتریان  MRدانلود کرد .این به معنای انطباق دادن
آســان  TAPCON® 230با الزامات جدید شبکه است .بسته
به نوع ارتباط انتخاب شــده ،کلیهی پروتکلهای ارتباطی
در دستگاه درنظرگرفته شــده است .به عبارت دیگر ارتباط
با اتاق کنترل در هرلحظه امکانپذیر اســت .توبیاس گروبر
میافزاید« :در مرحلهی طراحی ما همهی مقررات مربوط به
امنیت شبکهی انجمن صنایع آب و انرژی آلمان )BDEW( 2را
درنظرگرفته و آنرا توسط یک ممیز خارجی کنترل کردیم.
از این رو سیستم طراحی شده بیشترین امنیت ممکن را در
مقابل حمالت سایبری دارد»////.

راه ارتباطی با شما
آیا به کسب اطالعات بیشتر در خصوص رگوالتورهای ولتاژ
عالقهمندید؟ توبیاس گروبر آمادهی پاسخگویی است:

T.Gruber@reinhausen.com

1) Tobias Gruber
2) German Association
of Energy and Water
Industries

50
سال

تجربهیتنظیمولتاژ
در  TAPCON® 230جمع
شده است.

هـزاران
مشتری

از سراسر دنیا ،مشتریان وفادار
فناوری ® TAPCON
ماهستند.

< 110/000

دستگاه از سری ® TAPCON

تا کنون فروخته شده است.

Maschinenfabrik Reinhausen

Maschinenfabrik Reinhausen

به سادگی تاثیرگذار!
وبسایت جدید  MRبصورت LIVE
زمانش فرا رسیده :وبسایت جدید ما اکنون بصورت  liveاست :با ظاهری جدید،
موضوعاتی جذاب و راهکارهای سیستمی و خدمات نوآورانه .مطالب ما را بخوانید و
از آنها ایدههای جدید بگیرید .هم اکنون نگاهی به وبسایت بیندازید:

www.reinhausen.com

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

