مقره اتکایی بدون نیاز به اصلی کردن
یاسر صاحب

آبان 1399

تصاویر محصول

1

شرح مشکل
همواره به قطعه ای عایق (مقره) جهت حمل هادیهای برقدار و مهار آنها در شبکه های توزیع مورد نیاز بوده و هست  .یکی از
انواع این مقره ها  ،مقره اتکایی (سوزنی ) با کاربرد وسیع در خطوط توزیع برق میباشد .که ابتدا از مقره هایی از جنس
سرامیک و اخیرا از جنس کامپوزیت (سیلیکون ) میباشد.

سیمها توسط سیمبانها و اجرای عملیات گره بندی (اصلی کردن ) به کله مقره مهار میگردند ،که با توجه به فرم و جنس مقره
های سرامیکی و استفاده از سیمهای مناسب و انجام عملیات صحیح اصلی کردن ،استانداردهایی تدوین و ارائه شده است.
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شرح مشکل
با روی کار آمدن مقره های سیلیکونی  ،مشکل فنی انجام عملیات مذکور مطابق با استانداردهای گذشته که در
مقره های سرامیکی صورت میگرفته ،مشاهده میشود .لذا نیاز به ساخت و طراحی نوعی مقره که سیمبانها را از
انجام عملیات مذکور مبرا کنند مشاهده شد که موجبات طراحی و ساخت آنرا منجر گردید.
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معرفی محصول و مرحله اجرایی آن
برروی کله مقره های سلیکونی تغییرات ایجاد و طراحی بر اساس استانداردها صورت و بر روی پایه سابق نصب گردید،

و با قرار دادن سیم در شیار این قطعه و نصب پلیت و سفت نمودن مهره ،سیم در شیار کله مقره مهار میگردد:
 در حال حاضر ،محصول در مرحلهای ،نیمهصنعتی است
 این محصول دارای گواهی ثبت اختراع به شماره  72205مورخ 90/08/01
طرح منتخب پیش رشد و رشد پارک علم و فن آوری استان مرکزی
طرح منتخب جشنواره مشاوران جوان وزارت نیرو -اسفند 91
منتخب پژوهش و تحقیق در بسیج علمی و پژوهشی سپاه
برگزیده جشنواره منطقه ای کوهرنگ سال  91و 93

تاییدیه کمیته پژوهش شرکت توزیع استان مرکزی در طراحی و ساخت نمونه
 بصورت پایلوت در شبکه توزیع سیمی فشار متوسط هوایی
استان مرکزی از سال 94تا  99نصب گردید
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مزیتهای فنی و رقابتی محصول و کاربریهای آن
 در مقایسه با نمونههای مشابه خارجی و داخلی ،در صورت تولید انبوه و پذیرش بازار مزایای زیر حاصل میگردد:
حذف سیم اصلی و در نتیجه حذف عملیات اصلی کردن هادی بر روی مقره های
سوزنی کامپوزیتی (سیلیکونی) فشار متوسط هوایی
قابلیت استفاده در شبکه های عبوری تک و دو مقره با رعایت استانداردهای
ابالغی توانیر وIEC 61952
حذف اتصالی های ناشی از پاره شدن اصلی .و کاهش هدر رفت انرژی

باال بردن قابلیت اطمینان ،حفظ پایداری وعدم نیاز به بازدید شبکه ،تعمیرات و
کنترل و تعویض سیمهای اصلی معیوب و فرسوده
تسریع در احداث شبکه های توزیع فشار متوسط هوایی سیمی.
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مزیتهای فنی و رقابتی محصول و کاربریهای آن
 در مقایسه با نمونههای مشابه خارجی و داخلی ،در صورت تولید انبوه و پذیرش بازار مزایای زیر حاصل میگردد:
حذف سیم اصلی و در نتیجه حذف عملیات اصلی کردن هادی بر روی مقره های
سوزنی کامپوزیتی (سیلیکونی) فشار متوسط هوایی
قابلیت استفاده در شبکه های عبوری تک و دو مقره با رعایت استانداردهای
ابالغی توانیر وIEC 61952
حذف اتصالی های ناشی از پاره شدن اصلی .و کاهش هدر رفت انرژی
باال بردن قابلیت اطمینان ،حفظ پایداری وعدم نیاز به بازدید شبکه ،تعمیرات و
کنترل و تعویض سیمهای اصلی معیوب و فرسوده
تسریع در احداث شبکه های توزیع فشار متوسط هوایی سیمی.

4

بازارهای هدف


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



حدود  6000عدد از این محصول تقریبا مصرف یکسال تنها توزیع استان مرکزی (بدون احتساب تعمیرات) میباشد



درصورتیکه بازار هدف  250.000که شامل 20درصد از توزیع و  50درصد از حجم صادرات و پیمانکاران  ،در بازه  3سال در نظر بگیریم به مبالغ زیر دستیابی خواهیم
داشت (با احتساب هر مقره  2میلیون ریال)

سهم قابل دستیابی

ارزش ریالی بازار قابل
دستیابی

شرکتهای توزیع نیروی برق در کشور

50.000

%20

 20میلیارد لایر

پیمانکاران اجرای پروژهای تامین برق

100.000

%50

 100میلیارد لایر

مجریان شبکه های توزیع فشار متوسط
کشورهای همسایه

100.000

%50

 100میلیارد لایر

جمع

250.000

نام بازار هدف

5

حجم کلی بازار
(عدد مقره در بازه سه سال)

 220میلیارد لایر

پیشبینی فروش محصول در  3سال آینده
درصد جذب بازار

سال 1400

سال 1401

سال 1402

20%

30%

50%
120

100

هزینه تولید -
میلیارد لایر
درآمد فروش -
میلیارد لایر
سود حاصله -
میلیارد لایر

سال 1400

سال 1401

سال 1402

22

33

55

44

66

110

22

33

55

80

هزینه تولید  -میلیارد لایر
60

درآمد فروش  -میلیارد لایر
سود حاصله  -میلیارد لایر

40

20

با پیشبینی:
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فروش هر مقره
هزینه تولید
سود

 2.000.000لایر
 1.000.000لایر
1.000.000لایر

0
سال 1402

سال 1401

سال 1400

پایان

