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شرح مشکل

در نقاطی که شبکه های مذکور بریده میشوند و به ( کیلوولت 30–20) در سیمکشی شبکه های هوایی فشار متوسط توزیع 
.  یباشندمچهار و یا پنج پیچه –توزیع عمدتا سه اصطالح انتهایی میشوند، کلمپهای انتهایی موجود در بازار و مورد استفاده در 

.مورد استفاده قرار میگیرند( فاصله دو پایه از یکدیگر ) که بسته به نوع سیم و طول اسپان 

مپ ، یوشکل کلمپهای موجود از یک قطعه یکپارچه تفنگی شکل ، یک پلیت ، جهت یکسان سازی تنشهای سیم و به تعداد نام کل
پس از ریگالژ سیم توسط سیمبانها ، کلمپ مذکور را مونتاژ کرده و تک تک پیچ و مهره ها سفت. دوسر رزوه و مهره دارد

.میگردد ، تا از شل شدن سیم جلوگیری شود

:لذا مشکالت فنی کلمپ موجود 

.نیاز به صرف وقت و دقت زیاد در نصب آن -1

.نیاز به کار بردن قطعات و وزن آلیاژ زیاد در تولید-2

.تنوع و تعدد کلمپهای موجود-3

.نیاز به سرویس و آچارکشی دوره ای -4

اشکاالت  در استفاده در شرایط گرم خط-5
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معرفی محصول و مرحله اجرایی آن

.استفاده گردیده استکلمپ نوع گوه ایهزینه ها و تسریع در احداث این نوع شبکه ها از ، در محصول جدید و ابتکاری، برای مهار سیمها

.طبق طرح میتوان قطعات مذکور را تولید و مونتاژ نمودتکنولوژی دایکست و مواد اولیه فوالد فورج و یا آلومنیوم آلیاژیبا استفاده از 

 استمرحله ای، نیمه صنعتی در حال حاضر، محصول در

 90/12/02مورخ 73964به شماره  ثبت اختراع گواهی این محصول دارای

پارک علم و فن آوری استان مرکزیطرح منتخب پیش رشد و رشد 

تحقیق در بسیج علمی و پژوهشی سپاهمنتخب پژوهش و 

92جشنواره منطقه ای کوهرنگ سال برگزیده 

کمیته پژوهش شرکت توزیع استان مرکزی در طراحی و ساخت نمونه تاییدیه 

 در شبکه توزیع سیمی فشار متوسط هوایی پایلوتبصورت

نصب گردید99تا 94استان مرکزی از سال 

3



مزیت های فنی و رقابتی محصول و کاربری های آن

 ،ددزیر حاصل میگردر صورت تولید انبوه و پذیرش بازار مزایای در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی و داخلی:

باال بردن سرعت احداث شبکه های سیمی هوایی متوسط هوایی توزیع نیروی 
.برق 

تطبیق با باال بردن قابلیت اطمینان و حفظ پایداری شبکه ها و 
IEC61284استانداردهای ابالغی توانیر و 

قدرت توزیع یکسان تنشها و نیروهای وارده بر هادیها به دلیل یکنواختی
نگهداری گوه در کلیه کلمپهای منصوبه 

و قابلیت حذف تنوع کلمپهای موجود و مورد استفاده در توزیع برق 
استفاده در شرایط گرم خط گرم

کاهش هزینه تولید و کاهش هزینه های حمل و نقل به دلیل کاهش وزن  
. محصول
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مزیت های فنی و رقابتی محصول و کاربری های آن

 ،ددزیر حاصل میگردر صورت تولید انبوه و پذیرش بازار مزایای در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی و داخلی:

باال بردن سرعت احداث شبکه های سیمی هوایی متوسط هوایی توزیع نیروی 
.برق 

تطبیق با باال بردن قابلیت اطمینان و حفظ پایداری شبکه ها و 
IEC61284استانداردهای ابالغی توانیر و 

ی توزیع یکسان تنشها و نیروهای وارده بر هادیها به دلیل یکنواخت
قدرت نگهداری گوه در کلیه کلمپهای منصوبه 

و قابلیت حذف تنوع کلمپهای موجود و مورد استفاده در توزیع برق 
استفاده در شرایط گرم خط گرم

کاهش هزینه تولید و کاهش هزینه های حمل و نقل به دلیل کاهش وزن  
. محصول

4



بازارهای هدف

 کیلومتر به آن اضافه میشود 100کیلومتر بوده  و ساالنه 11.500شبکه های توزیع برق ف م هوایی استان مرکزی حدود

 میباشد( بدون احتساب تعمیرات)عدد از این محصول تقریبا مصرف یکسال تنها توزیع استان مرکزی 1.200حدود

 سال در نظر بگیریم به مبالغ زیر دستیابی 3درصد از حجم صادرات و پیمانکاران ،  در بازه 50درصد از توزیع و 20عدد که شامل  250.000درصورتیکه بازار هدف
(میلیون ریال2با احتساب هر کلمپ )خواهیم داشت 

ارزش ریالی بازار قابل
دستیابی 

سهم قابل دستیابی  حجم کلی بازار 
(کلمپ در بازه سه سالعدد)

نام بازار هدف 

میلیارد لایر4 20% 10.000 نیروی برق در کشورشرکتهای توزیع

میلیارد لایر50 50% 50.000 اجرای پروژهای تامین برقپیمانکاران

میلیارد لایر50 50% 50.000 مجریان شبکه های توزیع فشار متوسط
کشورهای همسایه

میلیارد لایر104 110.000 جمع
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سال آینده3پیش بینی فروش محصول در 
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1402سال 1401سال 1400سال 

10.415.626میلیارد لایر–هزینه تولید 

20.831.252میلیارد لایر–درآمد فروش 

10.415.626میلیارد لایر–سود حاصله 

1402سال 1401سال 1400سال 

%50%30%20درصد جذب بازار

لایر 2.000.000فروش هر کلمپ                 :        با پیشبینی
لایر 1.000.000هزینه تولید                       
لایر 1.000.000سود                               
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