
1399آبان 

های برقتجهیز کنترل کننده تنش مکانیکی در تیر

عباس محمدحسنی: محقق

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان



تصاویر محصول
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: کیلوولت20کنترل کننده تنش 

اختراعی مرتبط با تجهیزات مکانیکی خطوط
ط خگسترش حوادث توزیع برق که میتواند از 

.جلوگیری کند



شرح مشکل

بر اثر میلیونها تیر برق در کوچه و خیابان و جاده ها نصب است که
.حوادث گوناگون میشکند و سقوط میکند

بآسینیزطرفدوتیرهایبهآنسقوطوتیریکشکستن
.میگرددحادثهگسترشباعثومیرساند

ینارضایتومیکندبرابرچندینراخسارتحادثهگسترش
.آوردمیوجودبهاجتماعی
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گسترش حادثهیخ و و برف 



4

در اثر برف و یخگسترش شدید حادثه 



5

گسترش حادثهزلزله و 



6

حادثهگسترش سیل و 



7

حادثهگسترش عوامل جوی و 



معرفی محصول و مرحله اجرایی آن

 متشکل از سه بازو و یک قطعه واسطه مقره با کنسول استکیلوگرم2سانتی متر و وزن حدود 10*15*50کنترل کننده تنش با ابعاد.

 میگرددنصب کنسول این وسیله روی.

 درجه خم شود دستگاه توسط ضامن فعال گردیده و مقره در اثر نیروی کششی هادی روی کنسول میخوابد11اگر پایه بیش از.

با نزدیک شدن فاز به کنسول اتصال کوتاه الکتریکی ایجاد میگردد.

بازوها با حرکت لوالیی سیم را شل میکنند.

 درجه تک تک فازها توسط ضامن رها میشوند23در انحراف بیش از.
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:ده تنشمنحنی تقریبی عملکرد کنترل کنن

FN :نیروی وارده به پایه در حال سقوط در شرایط عادی
FS :نیروی مجاز قابل انتقال به پایه های جانبی
FC :حداکثر نیروی قابل تحمل پایه ها



10

کج α<11°پایه به هر دلیلی فقط تا زاویه اگر 
.خط پایدار میماندشود، 
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α>11°<23°:

میرسد و سیمها FSوارد به پایه های جانبی به حد نیروی 
ه میشود و همزمان اتصال کوتاسانتی متر شل 150حدود 

.الکتریکی ایجاد میگردد
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:α>23°
.فازها از کنسول جدا میگردد
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نیمه صنعتی: در حال حاضر، محصول در چه مرحله ای است

اقدامدر دست : گواهی ثبت اختراع دارد یا خیر

کیلوولت واقع در سایت آموزشی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان 20بر روی دو فاصله خط ؟ نمونه پایلوت دارد یا خیر
.کرمان نصب گردیده است



مزیت های فنی و رقابتی محصول و کاربری های آن

.عملکرد آن قطعی است: 1مزیت 

.مشابه داخلی و خارجی ندارد: 2مزیت 

.ساده، سبک و ارزان است: 3مزیت 

.درصد ساخت داخل است100: 4مزیت 
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.کاربرد دارد( کیلوولت33و 20-11)در شبکه های فشار متوسط توزیع برق 



(با ذکر حجم بازار و اعداد و ارقام)بازارهای هدف 

 بازار هدف:

.استآنها بیش از بقیه وقوع حادثه و سقوط سطح کشور در موقعیتی قرار دارد که احتمال توزیع برق در های فشار متوسط بیش از یک میلیون پایه 

دستیابی ارزش ریالی بازار قابل سهم قابل دستیابی  حجم کلی بازار  نام بازار هدف 

بسیار باال 100% بیش از یک میلیون پایه شرکتهای توزیع برق
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سال آینده3پیش بینی فروش محصول در 

هزار دستگاه 40میانگین : حجم فروش در سال

هزار تومان215: قیمت تمام شده

هزار تومان310: قیمت فروش

.(قیمتها تقریبی است) 

سال  : محور افقی

میزان درآمد به میلیون تومان: محور عمودی
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پایان



(در صورت لزوم)اطالعات تکمیلی برای ارائه در پرسش و پاسخ 

17

.تیر هر روز اتفاق می افتدشکستن و هیچ پایه ای در شبکه های توزیع در امان نیست -1
شبکه فشار کنترل کننده تنش میتواند به عنوان تجهیز ثابت پایه ها و به منظور حفاظت مکانیکی-2

(.در آن صورت میلیونها دستگاه از این وسیله مورد نیاز خواهد بود)متوسط در نظر گرفته شود 

:درخواست محقق
حمایت وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق در بکارگیری این وسیله در خطوط فشار متوسط


