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کیلوولت132کراس آرم کامپوزیت خرپایی دکل 
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شرح مشکل

دکلرویدرکنسولتیریكبصورتکهاستنیروانتقالدکلازقسمتی(بازو)آرمكراس
وجهتبا.می کندهدایتدکلبدنهسمتبهراآنهاوشدهمتحملراسیم هاازواردهنیروهای

فوالدیورق هایونبشی هاازکشورداخلدرنیروانتقالدکل هایاغلبامروزهکهاینبه
حفظجهتبهلذامی باشند،الکتریکیرساناینبشی ها،اینکهآنجاییازومی شوندساخته
وارددکلهبفلزی،بدنهازشدهکنترلفواصلیدرسیم هاازواردهنیروهایالکتریکی،فاصله

230و132دکلهایمانندبزرگنسبتاًهایدکلدرخصوصاًموجود،فواصلاین.می شوند
راکلدوزنبالطبعوشدهدکلکلدرزیادیلنگرهایایجادباعثتلسکوپیکیلوولت
سببفلزی،آرمکراسوهادیبینهایمقرهتعدادافزایشحالعیندر.می دهدافزایش
ایپدرنیروهاافزایشآندنبالبهوزمینتاهادیفاصلهحفظجهتبرجارتفاعافزایش

زنجیرهربیشتطولضمناًوشودمیبرجپایهدرمصرفیفوالدوزنوفونداسیونابعادوبرج
سببامرهمینکهشدهبرجفلزیبدنهسمتبههادیانحرافافزایشبهمنجرمقره

.شدخواهدآرمکراسطولافزایش
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معرفی محصول و مرحله اجرایی آن

مزايایبرعالوهدكل هاآرمكراسساختدركامپوزيتموادازاستفاده
ازبخشيتامينبهمنجرخوردگي،برابردرمقاومتووزنكاهش

رهزنجيطولكاهشوبودننارساناخاصيتعلتبهالزمايزوالسيون های
ودنهببهنسبتنزديك تریفاصلهبهراهاهادیتوانميكهشودميمقره

وآرمكراسطولكاهشباعثامراينكهنمودمتصلدكلآرمكراس
دروعبورباندعرضكاهشمقره،تعدادكاهشدكل،بهواردهلنگرهای

ريزیبتنحجمودكلوزنكاهشخطوط،شدنكامپکتنتيجه
واييجابجنقل،وحملهزينهدرصرفه جوييباعثبالطبعوفونداسيون

.مي گرددخطاحداث

 استآزمايشگاهي شده در حال حاضر، محصول توليد.

تمامي تاييديه ها، آزمون ها و استاندادردهای مربوطه اخذ گرديده است.

 ه اجرا نشده است ولي آزمون های شتاب دار مشابه آزمون مپايلوت نمونه
نمکي برای بررسي عملکرد آن بروی خط انتقال انجام گرديد
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مزیت های فنی و رقابتی محصول و کاربری های آن

کاهش وزن کراس آرم

مقاومت در برابر خوردگی 

کاهش طول زنجیر مقره با توجه به تامین بخشی از ایزوالسیون های الزم 

کاهش طول کراس آرم و کامپکت شدن خطوط

کاهش وزن دکل 

کاهش هزینه های چرخه عمر خط 
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نتایج دکل 
شاهد

یكاستفاده از کراس آرم کامپوزیتی در 
:زیتلسکوپی آویکیلوولت 132نمونه برج 

آرمکاهش وزن کراس % 30•

کاهش )مقره طول زنجیر % 58کاهش •
(3عدد به 13تعداد مقره از 

وزن برج % 11کاهش •

هزینه ساخت برج کاهش •

% 27عرض باند عبور به میزان کاهش •

شدن خط و هزینه کمتر کامپکت •
خرید زمین 



بازارهای هدف
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بر بکارگیری کراس آرم کامپوزیت عالوه
خطوط در حال بهره برداری در خطوط 
قا موجود، به منظور تعویض کراس آرم، ارت

در مناطق عبور خط، کاهش عرض باند 
.امکان پذیر است( اصالح حریم)شهری 



مطالعات اقتصادی
در يك نمونه خط شاهد
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کاهش هزینه های احداث خط

هزینه کراس آرم کامپوزیت نسبت به
ولیکراس آرم فلزی بیشتر است 

در به دلیل خصوصیات مصالح و عملکردی
برج انتقال، موجب کاهش هزینه های 

کاهش هزینه برج، هزینه )احداث خطوط 
... (  خرید زمین، تعمیر و نگهداری و 

خواهد شد



پايان


