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البرز گاز
Alborz Gas Co.

Call for Idea Commercialization مقدمه

مقدمه

گامصنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیرساختی و حیاتی کشور همواره جزء صنایع پیش

توسعهپژوهشی و تحقیقاتی نقش بسزایی در رشد وهای فعالیتبوده است و یافته توسعهو 

ه ازرویکردهای فعلی تحقیق و توسعه در بخش دولتی که برگرفت. اندداشتهصنعت برق 

نیازهای واقعیمبنای و برو بر اساس اصول و معیارهای علمی نیرو وزارتراهبردی ی برنامه

ازو الزامات حاکمیتی بنا نهاده شده است، توانسته است به نتایج ارزشمندی دست یابد

هایمهارتتحقیقات به سوی نیازهای کشور، ارتقای دانش و دهی فرایند جهت: جمله

هب. عمومی و خالقیت و نوآوریهای آگاهیمنابع انسانی، توسعه پژوهش و فناوری، افزایش 

یسعهتوتحقیق و فرایند پایدار تحقیقات، ی توسعههمین دلیل الزم است برای ماندگاری و 

عالبا نهادهای فای شبکهخوداتکا تبدیل شود که با تعامالت ی چرخهصنعت برق به یک 

اقتصادیهای حوزهدر ویژه بهدولتی و غیردولتی های بخشدر تحقیقات و مشارکت مؤثر 

اوریعلم و فنزای ی درونتوسعهنتایج تحقیقات، بتواند ضمن توانمندسازی سازی تجاریو 

.در سطح کشور، موجبات سرآمدی صنعت برق را در سطح منطقه فراهم آورد

، ایجاد یک کسب و کار بر اساس نتایج تحقیقات؛سازیتجاریدر این رویکرد، منظور از 

نعتییا به عبارت دیگر، ایجاد قابلیت ورود به بازار برای محصوالت نمونه اوّلیه یا نیمه ص

رایو برخورداری از منافع آن ب(توزیع، تولید، ایمنطقه)برق های شرکتحاصل از تحقیقات 

.استاندرکاران دست

شرکت های محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی فراخوان نخستین 
برقمنطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق 

Call for Idea Commercialization



البرز گاز
Alborz Gas Co.

Call for Idea Commercialization معرفی رویداد1صفحه 

برقنو برای تجاری سازی طرح های تحقیقاتی صنعت حرکتی 

قطریازکشوربرقصنعتهاینیازرفعبرایموثرروش هایازتحقیقاتنتایجتجاری سازیمبحث
برایورکشنیازبهتوجهباآنضرورتواهمیتکهمی باشدداخلساختتوانازاستفادهبادرونزاتوسعه
تاراسایندرمی گردد؛مشاهدهپیشازبیشکنونیشرایطدرمقاومتیاقتصادسیاست هایاجرای

نعتصشرکت هایتحقیقاتنتایجتجاری سازی»براینیازمورداجراییساخت هایزیرنیروپژوهشگاه
منطقه ایبرقشرکت هایباهمکاریتوافقنامهمبادلهبهنسبتمرحلهاولیندرونموندهفراهمرا«برق

مالش،کرماناستانجنوبزنجان،استان،البرزاستانبرقنیرویتوزیعشرکت هایویزدوهرمزگان
.استنمودهاقداممشهدشهرستانومرکزیاستانگیالن،استانکرمان،استان

یتجاری سازمنظوربهتهراندانشگاهفناوریوعلمپارکباهمراهیدرنیروپژوهشگاهراستاایندر
طی.تاسهکرداقدامحیطهایندررویدادیبرگزاریبهنسبتتوزیع،وانتقالحوزهتحقیقاتیطرح های

یطهحاینسرمایه گذارانوبرقصنعتفعاالنبرایخودطرح هایارائهبهاقدامایدهصاحبانرویداد،این
.نمودخواهند

وودمی شبرگزارطرح هااینتجاری سازیبرایسرمایه گذار/سازندهجذبفرایندفراخوان،ازمرحلهایندر
مادگیآکهسرمایه گذاران/سازندگانبرایفراخوان،ایندر.دارندرابودنسازندهشانسنیزمحققانحتی
مالیتسهیالتهمانندمشوق هاییکنند،اعالمپیشنهادیطرح هایپیاده سازیوساختجهتراخود

.می شودتعریف

عتصندرتحقیقاتازمنتجمحصوالتتجاری سازیجهتدرموثرگامیرویداداینبرگزاریاستامید
.باشدکشوربرق

ولمعپارکتوانیر،شرکترویداد،ایندرمحصولدارایشرکت هایبرعالوهرویداداینحامیانمهمترین
.اشندمی بجمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتوشکوفاییونوآوریصندوقتهران،دانشگاهفناوری

شرکت های محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی فراخوان نخستین 
برقمنطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق 

Call for Idea Commercialization



البرز گاز
Alborz Gas Co.

Call for Idea Commercialization مشوق ها/اهداف2صفحه 

:رویداداهداف •
ومنطقه ایبرق هایشرکتتحقیقاتازمنتجمحصوالتمعرفیبرایالزمهایزمینهنمودنفراهم*

کشوربرقنیرویتوزیع هایشرکت

صنعتگرانومحصوالتصاحبانمیانتحقیقاتازمنتجمحصوالتتبادلجهتبسترسازی*

تحقیقاتازمنتجمحصوالتصنعتیتولیدمنظوربهصنعتگرانمشارکتجلب*

ازمنتجمحصوالتسازیتجاریبراینیازموردمالیتامینمنظوربهگذارنسرمایهمشارکتجلب*
تحقیقات

تحقیقاتازمنتجمحصوالتسازیتجاریوصنعتیتولیدازحمایت*

:حمایت از محصوالت•
لیتکمیمطالعاتوطرحبهنیازکهمحصوالتیبرایریالمیلیون2000سقفتامالیتسهیالتارائه*

.دارد

سقفتامحصولتولیدوساختبرایالزمگردشدرسرمایهدرصد70میزانبهمالیتسهیالتارائه*
.سازیتجاریآمادهمحصوالتبرایریالمیلیارد10

رکتشوبرقشرکت هایمحصوالتصنعتیتولیدامتیازواگذاری/گذاریسرمایهجهتمذاکرهامکان*
.برقنیرویتوزیعهای

.نیروپژوهشگاهوسیلهبهریسکپوششقراردادانعقادامکان*

شرکت های محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی فراخوان نخستین 
برقمنطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق 

Call for Idea Commercialization



البرز گاز
Alborz Gas Co.

Call for Idea Commercialization 3صفحه 

شرکت های محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی فراخوان نخستین 
برقمنطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق 

Call for Idea Commercialization

وسعت جغرافیایی رویداد

gsit.ir/cic: ورود به صفحه رویداد

http://gsit.ir/cic/


البرز گاز
Alborz Gas Co.

Call for Idea Commercialization 4صفحه 

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقبرق منطقه ای و شرکت های توزیع نیروی شرکت های 

Call for Idea Commercialization

مالکین محصوالت

شرکت برق منطقه ای هرمزگان

شرکت برق منطقه ای یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

گیالنشرکت توزیع نیروی برق استان 

مرکزیشرکت توزیع نیروی برق استان 

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 

پژوهشگاه نیرو
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البرز گاز
Alborz Gas Co.

Call for Idea Commercialization 5صفحه 

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقبرق منطقه ای و شرکت های توزیع نیروی شرکت های 

Call for Idea Commercialization

فهرست محصوالت

:شرکت برق منطقه ای هرمزگان
رهای ترانسفورماتوهوای ورودی به دستگاه رطوبت گیر • 

---------------------------------------قدرت 

:منطقه ای یزدشرکت برق 
ن و ترمومتر دیجیتال برای کنترل دماای رو ادستگاه • 

--------------------------ترانسفورماتور سیم پیچ 

:شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
افات ازیبررسی فنی و اقتصادی روش های نوین امحا و ب• 

گاازی و کام مصارر در راساتای تخلیه المپ هایانواع 
-----------------محیطی کاهش آسیب های زیست 

-------------------------فلیکر کاهنده دستگاه • 

:زنجانشرکت توزیع نیروی برق استان 
----------اندازی گیری سنگین تست لوازم دستگاه • 

:کرمانشرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کل هاای داده با پشاتیبان از پروتدستگاه تجمیع کننده • 

SCADA------------------------------------
-------( ترموویژن)تشخیص اتصاالت سست دستگاه • 
---------مه تشخیص میدان دید و سنسور دستگاه • 
-----------معابر هوشمند کنترل روشنایی دستگاه • 

:استان کرمانشمال شرکت توزیع نیروی برق 
و مهره های حفاظتی جهات جلاوگیری از سارقت پیچ • 

---------------------------------------ترانس 
--برق تنش مکانیکی در تیرهایتجهیز کنترل کننده • 
ر پایه نگهدارناده تیرهاای بارق در عملیاات تعمیاسه • 

-------------------------------فرسوده تیرهای 

:گیالنشرکت توزیع نیروی برق استان 
---------کات اوت فیوز جداسازی ایمن تیغه تجهیز • 
جریاان خطاوه هاواییمشاهده پذیری پرتابل دستگاه • 
-------------------کیلوولت با شارژ خورشیدی 20
---------------تشخیص و عیب یابی مقره دستگاه • 
-----------------------عایق کابل از روی فازمتر • 
----ه شبککنترل از راه دور با نمایش فرکانس فازمتر • 
-----------------ضعیف لرزشی تستر فشار فازمتر • 

:شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
اهش پایه مقره سیلیکونی پایچ شاونده در راساتای کا• 

------------------------------------پرنده زنی 
--وار تایریستوری با توان نامی سه کیلوSVCدستگاه • 
دسااتگاه اناادازه گیری سااط  مقطااع ساایم و کاباال • 

ه وسایله شبکه های هوایی توزیع برق با قابلیت کنترل با
--------------------------------دستگاه موبایل 

دسااتگاه جبران ساااز انعطااار پااذیر تااوان راکتیااو • 
-----------------------------سیستم های توزیع 

-ه آب ربات تمیز کننده صفحات خورشیدی بدون نیاز ب• 
ا سازه نگهدارنده برای پنل های نیروگااه خورشایدی با• 

----------------------استفاده از بتن پیش ساخته 
-----------------------کلمپ انتهایی بدون پیچ • 
----------مقره اتکایی بدون نیاز به گره بندی اصلی • 
شااار نرم افاازار پیکربناادی بهینااه دینااامیکی شاابکه ف• 

-DIGSILENTو GISمتوسط شهرستان اراک در بستر 

:شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
مبتنای تجهیز شناسایی مشکالت سطوح شبکه توزیع• 

------------------------------بر هوش مصنوعی 
---ع دستگاه خنک کننده موقت تجهیزات شبکه توزی• 
-ت اشیاء دستگاه مدیریت مصرر برق مبتنی بر اینترن• 

:پژوهشگاه نیرو
---------------بخاری پلت سوز چوبی راندمان باال • 
تریادی تقویت پره توربین بخار باا پوشاش نانوالیاه نی• 

-----------------------PVDاعمال شده با روش 
---کیلوولت 132کراس آرم کامپوزیت خرپایی دکل • 
اورزی و گازی ساز بستر ثابت فروکشند برای زائدات کش• 

--------------------------------------جنگلی 
شار قاوی نانوپوشش سیلیکونی برای تجهیزات عایقی ف• 

---------------------------------------عایقی 
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شرکت برق منطقه ای هرمزگان

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقنیروی شرکت های توزیع منطقه ای و شرکت های برق 

Call for Idea Commercialization



قدرتترانسفورماتورهای هوای ورودی به گیر رطوبتدستگاه 

:خالصه طرح
بهجرمننهایتدرورو نزودرسپیریواکسیداسیونتشدیدعایقی،قدرتشدیدکاهشموجبترانسفورماتورداخلبهرطوبت یرمجازورود

 یرهوشمندوتکبالپایهباسیلیکاژلمادهاستفادهباقدرتترانسفورماتوررطوبت گیرفعلیدستگاه هایحاضرحالدر.می گرددآنشدنمعیوب
:ازدعبارتنآنفنیمشخصاتمهمترینکهشدهبرطررقبلیرطوبت گیرهایمشکالتشدهدادهتوسعهنوآورانهسیستمدراما.می باشد

کاربهقدرتترانسفورماتوربهورودیهوایرطوبت گیریجهتA3زئولیتمادهازقدرتترانسفورماتوربهورودیهوایگیررطوبتسامانهدر•
. شدبرده
.استگردیدهاستفادهرطوبتجاذبمادهاحیاءعملیاتانجامجهتبرنامه ریزیقابلزمان سنجیکازسامانهایندر•
.استشدهاستفادهجاذبمادهاحیاءهنگامدرجاذبمادهحرارت دهیوگرمایشجهتپره دارالمنتازسامانهایندر•
زیربهقدرتترانسفوماتوربهورودیهوایرطوبتکهمی شودموجبسامانه،ایندرشدهگرفتهکاربهA3زئولیترطوبت گیریجاذبماده•

ppm10برسد.
گردیدهفادهاستجهتتشخیصحسگریکازقدرتترانسفورماتورداخلبهزئولیتوسیلیکاژلاحیاءازناشیرطوبتورودازجلوگیریبرای•

.است
.می گرددمتوقفجاذبمادهاحیاءعملیاتباشد،قدرتترانسفورماتوردرونبههواحرکتجهتکهصورتیدر•

:هدفمشتریانوبازار
اختصاصیقدرتترانس هایدارایصنایعکلیه–کشورسراسرکیلوولت400تا63برقپست های

:قابلیت ها
.قدرتترانسفورماتوردربازدمودمحالتتشخیص(1
.قدرتترانسفورماتوربهورودیهوایرطوبتمیزانتشخیص(2
.قدرتترانسفورماتوربهورودیهوایازرطوبتحذر(3
.قدرتترانسفورماتورازدوره ایبازدیدحذر/تعدادحداقل رساندنبه(4
.قدرتترانسفورماتوربهورودیهوایرطوبت گیرمادهعنوانبهزئولیتجاذبمادهازاستفاده(5
.قدرتترانسفورماتوربهورودیهوایرطوبتمیزانلحظه ایاندازه گیری(6
شرایطدرقدرتترانسفورماتوربهورودیهوایرطوبت گیردستگاهاززئولیتجاذبمادهدرموجودرطوبتخودکاروهوشمندحذر(7

.شدهبرنامه ریزی
بهورودیهوایجریانبهنیازبدونشدهبرنامه ریزیزمان هایدرقدرتترانسفورماتوربهورودیهوایرطوبت گیرجاذبمادهاحیای(8

.قدرتترانسفورماتور

:سامانهکاربردهای
ونوبجساحلینوارخصوصبهمرطوبوگرمهوایوآبدرقدرتترانسفورماتوربهورودیهوایرطوبت گیردستگاهازمناسبکارگیریبه(1

.کشورشمال
زیست هایآلودگیدارایکهکشورشهرهایکالنبرقایستگاه هایدرقدرتترانسفورماتوربهورودیهوایرطوبت گیردستگاهمناسبکارآیی(2

.هستندفسیلیسوختباخودروهاییازخروجیدودازناشیمحیطی

:گواهی نامه ها
.می باشدکشوررسمیاسنادثبتسازماندر98710شمارهبهاختراعثبتگواهیدارایطرحاین

شرکت برق منطقه ای هرمزگان معرفی محصول7صفحه 

1396:تاریخ اتمام پروژه
کمالی و دکتر محسن غالمیآقای دکتر مهدی : نام محقق



قدرتترانسفورماتورهای هوای ورودی به رطوبت گیر دستگاه 

شرکت برق منطقه ای هرمزگان تصاویر محصول8صفحه 

1396:تاریخ اتمام پروژه
کمالی و دکتر محسن غالمیآقای دکتر مهدی : نام محقق



البرز گاز
Alborz Gas Co.

شرکت برق منطقه ای یزد

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقنیروی شرکت های توزیع منطقه ای و شرکت های برق 

Call for Idea Commercialization



دستگاه ترمومتر دیجیتال برای کنترل دمای رو ن و سیم پیچ ترانسفورماتور

:طرحخالصه 
یگنال هایساینکهاستبارقطعوهشداربرایمکانیکیکنترلهمچنینودمانشانگرسیستمبودنعقربه ایپست ها،مشکالتازیکی

امکانعدمه ای،دورکالیبراسیوناطالعات،دستیثبتبهنیازسیستم هااین.کندعملاشتباهبهیانکنند،عملاستممکنبعضاکنترلی
دالیلزاتتجهینصبوخریدگزاربسیارهزینهوسیم پیچورو ندمایاندازه گیریدستگاهدوازاستفاده،ترانسفورماتورهادماییمطالعات

باالبسیارذیریانعطار پوفراوانامکاناتباقدرتترانسفورماتورهایدماییمانیتورینگوکنترلجامعسیستمیکایجادبهنیازاحساساصلی
جملهاز.استبودهترانسسیم پیچورو نپست،محیطدمایاطالعاتپردازشوارسالثبت،امکانهمچنینوتوسعهوبهره برداریجهتدر

درباالبسیاردقتباصنعتیحسگرهایازبهره گیری.کرداشارهفعلیسیستم هایبامقایسهدرکمترقیمتبهمی توانطرحایناصلیمزایای
جهترتقدترانسفورماتورهایتنوعبهتوجهبا.استدستگاهاینبارزویژگی هایازسادهکاربریباگرافیکیودیجیتالسیستمکنار

آنالوگم هایسیستمدلتغییرهمچنینوترانسفورماتورهاازمدلهربرایترمومترخاصنوعسفارشبهنیازقبلیسیستم هایازبهره برداری
انواعروینصبقابلحاضرطرح.می کندمواجهمشکلباراقبلیسیستم هایبودندسترسدروعیب یابیپیاده سازیکهبوده

در.داردنوجودتعمیروتامینجهتازنگرانیهیچشدهاستفادهقطعاتبهتوجهباوبودهمختلفتوان هایومدلدرقدرتترانسفورماتورهای
دان هایمیتاثیرکاهشجهتدرمالحظاتتمامیگرفتننظردروصنعتیودقیقبسیارسنسورهایازاستفادهبامحصولایندرحقیقت

امکانشدهشنهادپیسیستم.استشدهپیاده سازیوطراحیبرنامه ریزیقابلودیجیتالهوشمندسیستمیکمحیطیا تشاشاتومغناطیسی
اینجامانباهمچنین.داردنیزراکنترلاتاقبهدماارسالقابلیتومی کندفراهمرامحیطورو ن،سیم پیچیدمایلحظهبهلحظهمشاهده

.می شودمرتفعمقادیردستیثبتوبازدیدبهنیازکار

:ساختروشوتجهیزات
IP65وسایبانباهمراهمناسبکردنپکجهتدستگاهبهنیازتولیدخطراه اندازیجهتامکاناتقطعات،اکثرشدنمونتاژبهتوجهبا

.استنیازموردمحصولضمانتوفروشجهتاولیهتاییدوتستجهتداخلیآزمایشگاههمچنین.می باشد

:هدفمشتریانوبازار
:کرداشارهزیرموادبهمی توانطرحاینمشتریاناصلی ترینجملهاز
منطقه ایبرقشرکت های-1
قدرتترانسفورماتورهایدارندهدولتیوخصوصیشرکت های-2
(کشورداخلدرترانسفوایرانشرکتمانند)محصوالترویاولیهنصبجهتقدرتترانسفورماتورهایمونتاژوساختشرکت های-3

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
باالاطمینانقابلیتبادیجیتالیکامالسیستم-1
اطالعاتمشاهدهوکاربرازتنظیماتدریافتجهتجذابگرافیکیولمسیصفحه-2
اطالعاتذخیره  سازیوارسالقابلیت-3
برنامه نویسیتغییراتفقطوهزینهصرربدوندیگرفراوانقابلیت هایافزودنوتوسعهامکان-4
عیب یابیوتعمیرسهولت-5
حملقابلوسبکحجم،کم-6
دیگراضافیامکاناتشدناضافهوسیستمیکدرقبلیسیستمدوامکاناتتمامیجمع آوری-7
محصولیکپارچهودقیقطراحیوبرنامه ریزی-8
موجودقدیمیسیستمبامقایسهدرتولیدکمهزینه-9

ترانسفورماتورهاجانبیتجهیزاتتکنولوژیسط افزایشوبومی سازی-10
جزئیتغییراتوکمهزینهصررباترانسفورماتوراز یرتجهیزاتبرایاجراوپیاده سازیامکان-11

شرکت برق منطقه ای یزد معرفی محصول

1398:تاریخ اتمام پروژه
و مهندس مهدی خسرویمیرزائیاحمد دکتر آقای : نام محقق

10صفحه 



دستگاه ترمومتر دیجیتال برای کنترل دمای رو ن و سیم پیچ ترانسفورماتور

شرکت برق منطقه ای یزد تصاویر محصول

1398:تاریخ اتمام پروژه
میرزائی و مهندس مهدی خسرویاحمد دکتر آقای : نام محقق

11صفحه 



البرز گاز
Alborz Gas Co.

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقنیروی شرکت های توزیع منطقه ای و شرکت های برق 

Call for Idea Commercialization



المپ هایانواع ازیافت بررسی فنی و اقتصادی روش های نوین امحا و ب
زیست محیطیراستای کاهش آسیب های کم مصرر در و گازی تخلیه 

:طرحخالصه 
سالمتومحیط زیستبرسوءاثراتکهمی گرددآن هادرموجودجیوهانتشاربهمنجرکم مصرروتخلیه گازیالمپ هایصحی امحاءعدم

حی صامحاءیاوبازیافتبامشکالتاینرساندنحداقلبهجهتاجراقابلومناسبراهکارهاییارائهپروژهاینانجامازهدروداردانسان ها
همچنینوکم مصررالمپ هایو)جیوهبخاروسدیمبخار(خیابانیالمپهاینادرستامحاءازمختلفبررسی های.می باشدفوقپسماندهای

.می گردداستانداردامحاءوبازیافتبرایعملیروش هایارائهجهتپروژهاینتعریفبهمنجرمی یابدانتشارزیستمحیطدرکهایجیوهمقدار
:می باشداصلیپروسه2دارایجیوهحاویالمپ هایبازیافتکلیطوربه

المپکردنخرد(الف
المپقسمت هایسایرجداسازیوجیوهتقطیر(ب

آتیلیانساطیکهزیرااست،پرداختهجیوه ایالمپ هایبازیافتوامحاروش هایبررسیبهاستبودهتحقیقاتیطرحیکصرفاکهطرحاین
فتبازیافرایندانجامبرایالمپ ها.شدخواهدتبدیلکشورسط درمعضلیکبهاستشدهتمامعمرشانطولکهجیوه ایالمپ هایامحا
کهوقتی.استگردیدهطراحیمختلفاشکالوسایزهادرنشدهوشدهخردالمپ هایبرایمخصوصدستگاه هایی.شوندخردابتدادرباید

بههکراجیوهحاویفسفرپودرتامی شودواردکنندهمخلوهبخشیکدرونبهشدهشکستهالمپ هایتکه هایشوند،شکستهالمپ ها
رارپودکهفیلتراسیونبخشبهمرحلهاینداخلشدهتولیدهوایدرموجودجیوهفراینداینطیدر.کندجدااستچسبیدهشیشه ها

باشودوارداتمسفربهتمیزهوایعنوانبهاین کهازقبلمی گرددخارجفیلترازکههوایی.می شودارسالمی برد،بینازومی کندجمع آوری
شدهخرد هایتکههمچنین.می شودخالص سازیمی برد،بینازرادیگرناخالصی هایوجیوهبخاراثراتآخرینکهپیچیده ترفیلتریکازعبور

داجآلومینیومیوفلزیتکه هایشیشه ها،ازخاصمراحلگذراندنبامی شود،تخلیهمخلوه کنبخشازدائماکهالمپدیگرقسمت های
.می شوند

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
:می باشندمجدداستفادهقابلزیرطریقبهفراینداینازشدهبازیافتاجزای

.استاستفادهقابلفایبرگالستولیدوشیشه گریصنایعدرشدهبازیابیشیشه•
.می باشدفروشقابلشمشصورتبهآلومینیوم•
.استمصرربازاردرفروشقابل%97خلوصدرصدبامی باشند،سه گانهتقطیردستگاهدارایکهکارخانه هاییدرجیوه•

باله هایزداخلوبرکنارخانوارها وسیلهبهکهالمپ هاییهمچنینوتوزیعشرکت هایتوسطشدهبرکنارالمپ هایاززیادیحجمبهتوجهبا-
ائهاربااین رو،از.داردانسانسالمتوزیستمحیطبرسواثراتومی گرددآنهادرموجودجیوهانتشاربهمنجرکهمی شودریختهخانگی

.رداختپبازیافتعملیاتانجامباملیسرمایه هایحفظبهمی توانخطراتاینرسانیدنحداقلبهیاوخنثی سازیجهتدرنوینراهکار های

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز معرفی محصول13صفحه 

1392:تاریخ اتمام پروژه
حسینی تهرانی مهندس سعید آقای : نام محقق



شرکت توزیع نیروی برق استان البرز تصاویر محصول14صفحه 

1392:تاریخ اتمام پروژه

المپ هایانواع بازیافت بررسی فنی و اقتصادی روش های نوین امحا و 
زیست محیطیراستای کاهش آسیب های کم مصرر در و گازی تخلیه 

حسینی تهرانی مهندس سعید آقای : نام محقق



دستگاه کاهنده فلیکر 

:طرحخالصه 
سریعتغییراتاببارهایدر.می بخشدبهبودرابرقکیفیتراکتیو،تواناصلیمولفهوجریانهارمونیکمولفه هایسریعجبرانبادستگاهاین

سیستمدموارایندر.ندارندرابرقکیفیتبهبودتوانائی(خازنیبانک های)توانضریبجبران سازسیستم هایجوشکاری،کارگاه هاینظیر
ونیک هاهارموسریعجبران سازیبااست،اینورتریمبدل هایمبنایبرآناساسکهمحصولاین.باشدبرخوردارباالسرعتازبایدجبران ساز

.استمهمبسیارکاریجوشتجهیزاتکیفیتدرامراین.کندتثبیتنیزرابارولتاژتوان،ضریببهبودبرعالوهمی تواندراکتیو،تواناصلیمولفه
وIGBTنوعازباالسرعتواطمینانقابلیتبااستاتیکیکلیدهایوجود.دارندفراوانیکاربردامروزهقدرتالکترونیکدستگاه های
اینعمده.اشندبداشتهباالئیاطمینانقابلیتمجموعدرتجهیزاتاینکهاستشدهسببالیهچندالکترونیکیبردهایوسریعپردازنده های

maintenanceصورتبهتجهیزات freeقرارادهاستفموردمی توانندماژوالرصورتبه سیستم هااین.ندارندخاصیپشتیبانیبهنیازیوبوده
کارگاه هایرنظیسریعرفتاربابارهایدرراکتیوتوانجبراندرتجهیزاینکاربرد.شودفراهمباالترظرفیت هایدراستفادهامکانتاگرفته
با هاآنحذرامکانکهتوزیعترانس هایهارمونیکجبرانبرایهمچنین.می باشدمتغیردورموتورهایآسانسورها،خودروسازی،صنایعجوش،

سیستم هاینقصموجودتجهیزجوشکاری،فرایندنیازمندبزرگصنایعبرایمثالعنوانبه.استاستفادهقابلنیزنداردوجودپسیوروش های
جهتاینازوکردهتثبیتنیزرابارولتاژجریان،کیفیتبهبودبرعالوهسریعجبرانباکرده،برطررراسلفوخازنبرمبتنیپسیوجبران ساز

رایبمی تواندفاکتورهااین.می دهدافزایشراتولیدمیزانجوش،زمانکاهشباجوش،کیفیتبهبودبرعالوهجوشکاریسیستم هایدر
.نمایدتوجیهراتجهیزاینازاستفادهمصرر کننده

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
جهتجبران سازیمشخصهدرتغییراتایجادامکانهمچنینوقیمتکاهشنیزخارجینمونهبامقایسهدر.نداردداخلینمونهمحصولاین•

.داردوجودمختلفکاریشرایطدرعملکردبهبود
بهوچککصنایع.دارندتجهیزاینبهنیازجوشکاریکارگاه هایموتورسازی،خودروسازی،صنایعدرجوشکاریسالن هایکلیهحاضرحالدر•

تیسنتجهیزات،بدنه سازیسالن هایدرحاضرحالدرنیزبزرگصنایعدر.ندارندراخریدامکانقیمتبودنباالوبودنوارداتیدلیل
امکانانبوهدتولیصورتدر.بیایدپائیننیزجوشکیفیتمتعاقباوکاهشبرقکیفیتشدهسبباینوبودهخارجسرویسازجبران سازی

.داردوجودنیزالمللبینبازاردررقابت
.درجه50دمایحداکثرتابستهفضایدرنصبقابل•
.موازیصورتبهاتصال-اصلیمولفهخازنیوسلفیراکتیوتوانوجریانهارمونیکهمزمانجبران-13مرتبهتاجریانهارمونیکحذر•
.دمااضافهجریان،اضافهولتاژ،اضافهحفاظت هایدارای-هرتز50-آمپر200بهافزایشقابل-آمپر100نامیظرفیت-ولت400-فاز3•
.باالایمنیضریبهمراهبهاستآسانآننصبوتنظیمات•
.پایدارکنترلوباالاطمینانقابلیت•

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز معرفی محصول15صفحه 

1393:تاریخ اتمام پروژه
آقای دکتر حسین مختاری: نام محقق



شرکت توزیع نیروی برق استان البرز تصاویر محصول16صفحه 

1393:تاریخ اتمام پروژه
آقای دکتر حسین مختاری: نام محقق

دستگاه کاهنده فلیکر 



البرز گاز
Alborz Gas Co.

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقنیروی شرکت های توزیع منطقه ای و شرکت های برق 

Call for Idea Commercialization



دستگاه تست لوازم اندازه گیری سنگین

:طرحخالصه 
ازاستفادهرژیاناندازه گیریصحتسنجشجهتومی باشدباالبسیارالکتریکیانرژیتوزیعوانتقالتولید،هزینهاین کهبهتوجهباامروزه

دریزنخارجساختتجهیزاتونداشتهوجودبازاردرمناسبیتجهیزراستاایندراست؛ضروریوالزمباالدقتبااندازه گیریدستگاه های
این.گردیدراحیطسنگیناندازه گیریلوازمتستبرایحملقابلمجازیباردستگاهبنابراین.می باشندگران قیمتبسیارتهیه،امکانصورت
نیازاینعرفجهتتجهیزاین.می شوداستفادهبرقکنتورهایهمانیابرقمصرراندازه گیریلوازمکارکردصحتکنترلوتستبرایتجهیز
حملبرایدستگاهاین.استاستفادهحالدروشددادهتحویلزنجاناستاناجراییامورهایتعدادبهآننهایینمونهساختازبعدوطراحی
ردنکوصلواستفادهنحوههمچنین.استراحتبسیارآندسترسینیزواطمینانقابلیتوگردیدهطراحیحملقابلصورتبهوآسان

می تواندمهخانگیبخشبرایامااستشدهطراحیصنعتیدیماندبرایدستگاهاینکهاستذکرشایان.می باشدسادهبسیارآناتصاالت
ینمشترکحسابصورت ومی دهدتشخیصرااحتمالیخطاهایمصارر،ثبتدقیقکنترلبااقتصادی،نظراز.گیردقراراستفادهمورد

ت هایشرکتمامی.می نمایدتصحی رابرقتوزیعشرکت هایعوایدواصالحمی باشد،باالمبالغباحساب هایصورت معموالکهرادیماندی
بازار،درودموجخارجینمونه هایدر.باشنددستگاهاینمشتریانمی توانندتستپیمان کارانتمامیواندازه گیریلوازمآزمایشگاه هایتوزیع،

دستگاهیلهوسبهبارکمبودمقدارمسیر،درقرارگیریباتنهاحاضرمحصولدراماشود؛متصلکنتوربهدستگاهوگرددقطعبایدموجودبار
.نیستاولیهبارقطعبهنیازیومی شودتامین

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
هزینه ترمکبسیارونیستمقایسهقابلاصالمی باشند،گرانبسیارکهخارجینمونه هایبهنسبتآنقیمتونداردوجودداخلینمونه•

.می باشد
.می کندبرطرررااندازه گیریکنترلوتستمشکلفنی،نظراز•
.می شوداندازه گیریاطمینانقابلیتافزایشموجب•
.مستقیم یرومستقیمثانویهکنتورهایتمامیدراستفادهقابلیت•
.دستگاهعمرطولافزایشوسانتی گراددرجه65ازبیشحرارتمقابلدردستگاهمحافظتجهتحرارتیرلهدارای•
.راکتیوعناصرخروجوورودجهتقدرتفرمانمدارازاستفاده•
.ولت400فازسهوولت230فازتکصورتبهاستفادهقابلیت•
.پس فاز0.7پیش فاز،0.7استاتیکیصورتبهراکتیوکنتورتستقابلیت•
.(مشتریدرخواستبهافزایشقابل)کیلووات6:دستگاهتوانحداکثر•
.می باشدسادهبسیارآناتصاالتکردنوصلواستفادهنحوه•
.گیردقراراستفادهموردمی تواندهمخانگیبخشبرایاماشدهطراحیصنعتیدیماندبرایکلیطوربه•

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  معرفی محصول

1395:تاریخ اتمام پروژه
مهدی الماسیآقای مهندس : نام محقق
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دستگاه تست لوازم اندازه گیری سنگین



البرز گاز
Alborz Gas Co.

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقنیروی شرکت های توزیع منطقه ای و شرکت های برق 

Call for Idea Commercialization



SCADAداده با پشتیبان از پروتکل های تجمیع کننده دستگاه 

:طرحخالصه 
کاهشوحداقل سازیطرفیازبلکههستند،مواجهصنایعتقاضاموردانرژیبرآورده سازیجهتمنابعکردنفراهمباتنهانهبرق،صنعتامروزه
درهشدهتعریفپروژهدر.می باشدتوجهموردمواردازدیگریکینیزداردانرژیاینتولیدباارتباهدرمحیطرویبربشرکهاثراتی

به.اشدمی بآنارتباطیپروتکل هایپیاده سازیو(مربوطهنرم افزاروسخت افزارساخت)دادهتجمیع کننده هایساختتکنولوژیبومی سازی
قابلیتایشافزتوان،تلفاتکاهشدربسزاییتأثیربرقتوزیعپارامترهایاندازه گیریتجهیزاتهمراهبهدادهتجمیعسیستم هایکارگیری

راآنکهاستسیستمیپروژهایننهایینتیجه.داشتخواهدپیدررابرقتوزیعسیستمکنترلونظارتامکانافزایشوشبکهاعتماد
سویازیارسالاطالعاتتحلیلباوگرفتکاربه...ونفتگاز،آب،صنایعبرق،توزیعهوشمندشبکهدراطالعاتجمع آورینقاهدرمی توان

.پرداختسیستموضعیتدقیقتحلیلوبررسیبهآن
هبوکردهجمع آوریرامحلیاندازه گیریتجهیزاتازشدهاندازه گیریداده هایکههستنددستگاه هاییدادهتجمیع کننده هایحقیقتدر

ایندروهشدطراحیمتعددکنتورهایقرائتوتوزیعفوقپست هایدراستفادهجهتتجهیزاین.می فرستندپردازشیومانیتورینگمراکز
اه اندازیروسازگاری.استانتخابوتغییرقابلسادگیبهآنرویارتباطیبسترودادهانتقالمختلفروش هایانتخابوکاراکامالزمینه
توزیع،فوقست هایپدرنصبسالهیکازبیشتجربهبهتوجهبا.استبودهتاثیرگذارچشم گیرینحوبهآنآسانکاربریدرسیستماینسریع

پست هایردکنتورهاکلیهقرائتمشکل.استنمودهبرآوردهاستانداردهانظرازراتوانیرنیازمندی هایواسترساندهاثباتبهراخودعملکرد
چهومحلیذخیره سازیوقرائتزمینهدرچهاقتصادینظراز.می گرددمرتفعتجهیزیکصرفاتوسطمی رسدعدد60تاگاهیکهتوزیعفوق

کلیهردمحصولاین.استرسیدهاثباتبهکهداردهمراهبهراتوجهیقابلمالیوفنیصرفه جوییمرکزی،سروربهاطالعاتانتقالنظراز
.استاستفادهقابلنیزRTUودیتاالگرعنوانبهتغییراتاندکیباوبودهنیازموردمنطقه ایبرقوبرقتوزیعشرکت های

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
الکترومغناطیسیتداخالتونویزبرابردرمقاوم•
کاربرانتوسطمانیتورینگنرم افزارکردنسفارشیقابلیت•
ریاندازه گیدستگاه هایازمستقلصورتبهدستگاهخروجی هایوورود  ی هاطریقازنظرموردپارامترهایمانیتورینگودورراهازکنترل•
محصولیکدرنیازموردقابلیت هایکلیهبودنمجتمع•
مجددهزینه هایازاجتنابومختلفشرکت هایدرموجودمانیتورینگنرم افزار هایبهاتصالجهتاسکاداپروتکل هایازپشتیبانی•
شرکتهرنیازاساسبرقابلیت هاانتخابقابلیتوانعطار پذیری•
(نمی باشدلکامحداینتایکهیچالبتهکه)خارجیوداخلیمشابهنمونه هایبهنسبتموجودقابلیت هایبهتوجهبامناسببسیارقیمت•
RS485،RS232پورت هایدارای•

SMSطریقازاطالعاتارسالقابلیت•

اندازه گیریدستگاهچندینازهمزمانصورتبهاطالعاتجمع آوری•
آنالیننمایشواطالعاتازگزارش گیریاطالعات،ذخیره•
الکترومغناطیستداخالتونویزبرابردرمقاوم•
GPSطریقازدستگاهمکان یابی•

ریاندازه گیدستگاه هایازمستقلصورتبهدستگاهخروجی هایوورودی هاطریقازنظرموردپارامترهایمانیتورینگودورراهازکنترل•
دورراهازدستگاهبهجدیدامکاناتوپروتکل هاکردناضافهقابلیت•
دستگاهداخلیحافظهدرشدهقرائتاطالعاتذخیره سازیقابلیت•

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان معرفی محصول21صفحه 
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SCADAداده با پشتیبان از پروتکل های تجمیع کننده دستگاه 



(ترموویژن)دستگاه تشخیص اتصاالت سست 

:طرحخالصه 
جامان.می باشندآن هاتوسطشدهایجادمشکالتواسطهبهقدرتانتقالوتوزیعشرکت هاید د ه هایمهم ترینازیکیسستاتصاالت

وکابل ها،فیوزهاکلیدتابلوها،سوختنتجهیزات،خرابیبرق،قطعیازناشیخساراتازجلوگیریراه هایازیکیشدهبرنامه ریزیبازدید های
طریقازهپیشگیراننگهداریسیستم هایحاضرحالدر.می باشدبرقصنعتدرانرژیتلفاتهمچنینوتوزیعشبکه هایدرتجهیزاتدیگر

نقاهساییشنابرایعملیاقدامباراندازه گیریواتصاالتآچارکشیتجهیزات،نظافتچشمی،بازرسیصورتبهتجهیزاتازدوره ایبازدیدهای
صورتحاصالیاوتعمیربرایپیشگیرانهاقداماتخسارت،یاحادثهبروزازقبلتا.می نمایندتوزیعشبکه هایتجهیزاتدرخرابیوضعف

ناسایی،شقابلکامالمدرنسیستم هایولوازمازگرفتنکمکبدونوسادهدوره ایبازدیدهایطریقازتنهااتفاقاتومواردایناما.می پذیرد
سیستم هایبربتنیمویافته اندتوسعهپیشگیرانهنگهداریسیستم هایپیشرفته،کشورهایدرامروزه.نیستندجلوگیرینهایتاوپیش بینی
رفتندستازوالراتازپیشگیریوپیش بینیبرایدقیقومدرنسیستم هایولوازمازاستفاده.می باشندپیشگویانهوپیشگیرانهنگهداری
توانی مراحتیبهطوری کهبهکرد،اشارهکرونادوربین هایهمچنینوترموویژندوربین هایبهمی توانلوازماینجملهاز.می باشندسرمایه ها

بااتصاالتوتجهیزاتدستگاه ها،ازالکتریکیجریانعبورکهآنجااز.نمودتعیینمختلفتجهیزاتدرراآنپیشرفتروندوموجودعیبمیزان
ومشابهتجهیزاتبامقایسهیاوعادیکارشرایطباآنمقایسهومختلفتجهیزاتحرارتدرجهدقیقاندازه گیریمی باشد،همراهحرارتتولید
اتصاالتازیناشتجهیزاتعیوبازپیشگیرینهایتاوپیش بینیجلوگیری،برایروشیعنوانبهتجهیزات،کارکرددمایحداکثریاومجاور
ترموگرافیقطریازقرمزمادونبازرسیترموویژندوربین هایوبودهشبکهدراتصالیبروزوضعیففشاروقویفشاربرقشبکه هایدرسست

فراهمراشرایطاینشبکه،درخاموشیاجرایبدونوتجهیزاتباتماسبهنیازبدونحرارتدرجهدقیقاندازه گیریامکانبودندارابا
در هاخرابیشایعخیلینمونه هایارائهبابرق،صنعتدرقرمزمادونبازرسیوترموگرافیتاریخچهتوضی ضمنتحقیقاین.می کنند

بانهایتاونمودهشفار ترراموضوعآماریگزارشارائهومی آیندوجودبهسستاتصاالتازناشیداغنقاهوجوددلیلبهکهتوزیعشبکه های
.می شویمآشناسستاتصاالتتعیینبرایشدهساختهتجهیزپیاده سازیوطراحی

:هدفمشتریانوبازار
دمایردنکچک-الکتریکیمداراتچیپ هایحداززیادشدنگرمبررسی:الکتریکیمداراتبازرسیدرساج ویژنترموویژندستگاهکاربرد-

PCBالکتریکیبردهای

افتنی-زمینزیرودیواردروننشتی هاییافتن-ساختمان هادیواردرحفرهکردنپیدا:ساختمان هابازرسیدرساج ویژندستگاهکاربرد-
ساختمان هادرحرارتیتلفاتبررسی-دیوارهادرونبخاریلوله

وآلودگی هادنکرچکوبازرسی-پنیوماتیکوهیدرولیکلوله هایوبخارلوله هایگرفتگیبررسی:کارخانجاتدرساج ویژندستگاهکاربرد-
وفرزن هایماشیکنترل-(می باشنددماافزایشباعیوبازبسیاری)کوپلینگ ها،یاتاقان هاگوناگون،ماشین آالتدمایبررسی-ناخالصی ها

CNC،لوله هاخوردگیوساییدگیتشخیص-بخارتله هایوعایقوضعیت
سیستممتسالبررسی-رادیاتورسالمتوهواکندانسورشرایطبررسی-تایربازدهآنالیز:خودروسازیصنایعدرساج ویژندستگاهکاربرد-

...وخودروداخلیقطعاتدمایبررسی-آبیخنک کاری
یصافبررسی-شبدرایمنرانندگی-کا ذساختپروسه-تجهیزاتنگهداریوتعمیرات-جاده هاوترافیکبررسی:دیگرکاربردهای-

شبدردیددوربین هایازاستفادهباکشورهامرزداشتننظارتتحت-سرطان هاتشخیصوزیست شناسیدراستفاده-سطوح

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
ناساییش-معیوبقطعهوحرارتینقاهازفیلم برداریوعکس برداری-نقطه زنلیزرقابلیت-محیطحرارتینقاهشناساییوتشخیص
هباطالعاتارسال-محیطالکترومغناطیسینقاهشناسایی-جغرافیاییموقعیتارسال-WiFiبهاتصالقابلیت-معیوبقطعههوشمند

مودمGSMاتصالقابلیت-شبدردیدقابلیت-اطالعاتمرکز

:گواهی نامه ها
دستگاهعلمیتاییدیهودستگاهعملکردتستگواهیاختراع،ثبت

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان معرفی محصول23صفحه 
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(ترموویژن)دستگاه تشخیص اتصاالت سست 



دستگاه تشخیص میدان دید و سنسور مه

:طرحخالصه 
دستگاهاینازیراه اند.استبصریرنجتعییننیزوجوخاموشیضریباندازه گیریبرایابزاریدیدسنج،دستگاهیاومهمیزانتشخیصحسگر

وصمشخفاصلهدرکمدیدمیدانباگیرنده ایدیگر،طرردر.می باشد(لیزرپرتویمعموالً)نازکوهم راستاانرژیپرتوییکارسالبا
اینرگیریکابه.می گرددتعیینخاموشیضریبعبارتیبهیاوانتقالمسیرمیزانوتشخیصراشدهدریافتانرژیمیزانشده ایمحاسبه
درل هامحایندرزیرامی باشد،مؤثربرقمصررکاهشدربسیاردارد،وجوددیدکاهشومهتشکیلامکانکهمسیرهاییوجاده هادردستگاه
ویهوانوردصنایعدرهمچنین.بمانندباقیروشندائمطوربهمه شکنچراغ هایکلیهمی بایستمهتشکیلزمانتشخیصعدمصورت

حوادثاهشکومالیوجانیامنیتافزایشبرق،مصررتوجهقابلکاهشموجبکلیطوربهکهدارددنیادرزیادیکاربردهاینیزکشتیرانی
.شدخواهدمرتبط

هبوکردهبرخوردهوادرمعلقآبمولکول هایبهپرتواین.می شودارسالگیرندهبهنسبتدرجه90زاویهبالیزریپرتوییکحسگرایندر
بهمستقیمیتنسباست،رسیدهگیرندهبهکهنوریمیزانوگرفتهقرارگیرندهدیددرشدهمنعکسپرتوهای.می شوندمنعکسمختلفجهات
غییرتروشازاستفادهبانیزمحیطنورودماتاثیرات.شدخواهداندازه گیریمحیطدرموجودمهمیزانطریقاینازوداشتهمولکول هاتعداد
تمامطوری کهبهبودهموجودروشدقیق ترینوکاربردی ترینحاضردرحالروشاین.می شوندحذرمجدداندازه گیریولیزرنورشدت

.می کننداستفادهروشاینازدیدمیزانسنسورهایسازندگان

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
. باشدمیمؤثربرقمصررکاهشدربسیاردارد،وجوددیدکاهشومهتشکیلامکانکهمسیرهاییوجاده هادردستگاهاینکارگیریبه•
ایندروادثحکاهشدلیلبهنیزراجانیامنیتمجموعدرکهمی باشدکشتیرانیوهوانوردیدرصنایعدستگاهاینمشابهکاربردهایسایر•

.می بردباالمکان ها
.هستندبرخوردارباالییبسیاردقتازکهمی باشدسنسورهاایننسلجدیدترینازمدلایندررفتهکاربهتکنولوژی•
خارجینمونهبهنسبتپایین ترقیمت•
.نداردوجودمحصولاینبرایداخلیرقیب•
خارجیمشابهنمونه هایبهنسبتپایین تربسیارشدهتمامقیمت•
کشورتونل هایوبزرگراه هاجاده ها،تمامیدرنصبقابلیت•

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان معرفی محصول25صفحه 

1395:تاریخ اتمام پروژه

س و مهندرزمدیدهرامینقاسم نژاد،  دکتر ه ژیرآقایان دکتر : نام محققین
چاووشیانرضا 
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دستگاه تشخیص میدان دید و سنسور مه

س و مهندرزمدیدهرامینقاسم نژاد،  دکتر ه ژیرآقایان دکتر : نام محققین
چاووشیانرضا 



دستگاه هوشمند کنترل روشنایی معابر

:طرحخالصه 
بهانرژیمصررکاهشطرفیاز.می شودعمومیمعابرروشناییصررنیروگاه هادرشدهتولیدالکتریکیانرژیازمالحظه ایقابلبخشامروزه
درصد5معادلتقریبامعابرروشناییمصررمیزانرسمی،آمارهایمطابق.می باشدنیرووزارتاولویت هایوالزاماتازمتعددومختلفدالیل
درحظه ایمالقابلکاهشمی توانروشنایی،شبکهمصرردرصرفه جوییصورتدریعنیاینواستکشوردرالکتریکیانرژیمصررمیزان
زمینهاینرد.دادافزایشنیزراشبکهرویت پذیریوکنترلمطمئن،برقتامینتداومعالوه برونمودایجادشبپیکدرخصوصاانرژی،مصرر
مصرروجهتقابلکاهشاستاندارد،روشناییمیزانتامیندرمشکلایجادبدونمی تواندروشنایی،سیستم هایدربهینه سازیروش هایاجرای
ناییروششبکه هایدرالکتریکیانرژیمصررکاهشوکنترلمختلفروش هایاخیرسال هایدروحوزهایندر.باشدداشته پیدرراانرژی
ازایشپسه فازهوشمندنجومیساعت».استگردیدهارائههدراینبهنیلبرایعملیراهکاریوشدهبررسیحاضرطرحمجریتوسطمعابر،
وشدهتهساخکرماناستانجنوببرقنیرویتوزیعشرکتسفارشبهجاریسالتابستاندروبودهگذشتهسال هایتحقیقاتحاصل،«دور

دارایحصولماین.استگردیدهتستوبررسیموفقیتباآنکاراییوگردیدهنصبشرکتآنپوششتحتشبکهدرآنازدستگاه27تعداد
ارائهرادیجدیونوکارکردهایبرق،توزیعشبکهدرپایلوتصورتبهاجراعالوه بروبودهبرقصنعتعرصهدربه فردمنحصرونوویژگی های
درتجهیزنای.نمی باشدنیزخاصیاستانیاشهربهمحدودهمچنینوداشتهزمینهایندرگسترده اینیازمندیمربوطه،کارفرمایومی نمایند

بهتوجهبا.ندمی باشنیازموردوکاربردیتوزیعشبکهکنترل پذیریورویت پذیریافزایشوالکتریکیانرژیمصررمدیریتوپایشزمینه
.می باشدتوجهقابلبسیارآنکاربردهایحوزه،ایندرتوسعهوبهینه سازیبهنیازوکشوربرقصنعتگستردگی

:ساختروشوتجهیزات
ومهندسیمجموعهباکس،ساختوبرشطراحی،مجموعه،تستوکانفیگوپروگرامینگکارگاهمونتاژ،کارگاه،PCBتولیدکارگاه های

توانوجریانولتاژ،اندازه گیریواحد(2سه فاز،تایمر/نجومیساعت(1:می باشدزیرشرحبهاصلیماژولسهشاملتجهیزاین.توسعهوتحقیق
.GSM/GPRSمودم(3سه فاز،ظاهری

:هدفمشتریانوبازار
شاورزی،کچاه هایمدیریتسیستم هایفاضالب،وآبشرکت هایکشور،سراسربرقنیرویتوزیعشرکت هایکلیهخصوصبهونیرووزارت
توجهقابلعمومیروشناییدارایهتل هایادارات،،سازمان هاکلیهآبی،ذخایرومنابع

:معابرروشناییکنترلهوشمندسیستمکلیویژگی های
اییروشنقبیلازطراحیپارامترهایاساسبرروشناییمیزانکنترلقابلیتانرژی،مصرردرصرفه جوییدرصد35ازبیشوپایلوتتست
,V)شبکهپارامترهایاندازه گیریقابلیتدور،راهازروشناییفیدرهایوضعیتمانیتورینگوکنترلقابلیتترافیک،ومحیط I, P)

:سیستممشخصاتوقابلیت هابرخی
شمسیتاریخدارایو(مستقلصورتبهفازهرکنترل)سه فازنجومیساعتتنظیم•
GPRSبهارتقاقابلGSMمودم•

SCADAنرم افزاربهاتصالجهتModbusپروتکل•

سه فازظاهریتوانوجریانولتاژ،اندازه گیری•
•LCDدستگاهتنظیماتونمایشجهتگرافیکی
محیطروشناییوترددوضعیتاساسبرهوشمندکنترلوروشناییوترافیکیسنسورهایقرائتقابلیت•
گرافیکیLCDرویبرآنالوگورودی هایودیجیتالخروجی هایوضعیتنمایش•
سازماندرمذکورسیستم.استنمودهدریافتBIXPO2019کره جنوبیبرقصنعتاختراعاتجشنوارهطالیمدالجاریدرسالفوقطرح•

.استگردیدهثبتنیزکشوراختراعاتثبت

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان معرفی محصول27صفحه 

1396:تاریخ اتمام پروژه
مهندس دانیال نژاد مالیریآقای : نام محقق



شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان تصاویر محصول28صفحه 

1396:تاریخ اتمام پروژه
مهندس دانیال نژاد مالیریآقای : نام محقق

دستگاه هوشمند کنترل روشنایی معابر



البرز گاز
Alborz Gas Co.

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقنیروی شرکت های توزیع منطقه ای و شرکت های برق 

Call for Idea Commercialization



پیچ و مهره های حفاظتی جهت جلوگیری از سرقت ترانس

:طرحخالصه 
اینحلجهت.می گرددزیادیدردسرهایوخاموشی هاخسارت ها،ایجادباعثواستمسئله سازتجهیزاتسرقتهموارهتوزیعشرکت هایدر

هکاستشدهارائهمی گیرد،قرارمهرهوپیچطرردوازکهروکشیکهمراهبهآن هامخصوصآچاروخاصشکلبامهرهوپیچیکمشکل
جنسرفتنگنظردرباهمچنین.می نمایدسلبویازآچاریهرگونهباراپیچکردنبازامکانومی بردبینازمهرهوپیچبهراسارقدسترسی

می تواندصولمحاین.می گردد یرممکنپایهازترانسکردنجداورفتهبینازنیزمهرهوپیچبریدنامکانبرشضدفوالدازاستوانه ایروکش
تامی شدراحیطانعطار پذیرمحصولبایستی.گرددنصبسرقتمقابلدرایمنیضریببردنباالجهتکشورترانسفورماتورهایتمامیرویبر

دشواریابنیزمهرهوپیچمحافظبوش هایساختبرایضدبرشفوالد.باشدداشتهراآناتصاالتتمامیوترانسهررویبرنصبقابلیت
.بودمان برزوهزینه بربسیارکهمی گرفتصورتاسپارکدستگاهباوتکیصورتبهآچارساختوتولیداین کهمهم ترهمهاز.گرفتصورت
CNCگاهدستباباشد،داشتههمخوانیهمباآچارومهرهوپیچمادگیونرتابودنیازمندزیاددقتبهاین کهدلیلبههممهرهوپیچتولید

توخالیصورتبهفرزدستگاهبامدنظرابعادباراضدبرشفوالدشمشیکبایستیابعاد،اینباضدبرشبوشوجودعدمدلیلبه.گرفتصورت
درآنصحی عملکردوشدهتستموفقیتباشدهدادهتوسعهمحصولنهایتدر.شدصرربخشایندرزیادیزمانوهزینهکهدرآوریم
.استبودهتاییدموردپیچ هاسرقتبهاقدامبامقابله

:ساختروشوتجهیزات
ودایکاستروشباقالبطراحیازپسمی توانانبوهتولیددراما.گرفتصورتCNCفرزوتراشدستگاهبامحافظبوشومهرهوپیچتولید

کرمانرددستگاهاینساختزماندرکهمی باشدخان کشدستگاهآچارتولیدبرایدیگرراهیک.کردتولیدراآچارقالب،باریخته گرییا
.نموداستفادهفوالدیلوله هایازمی توانمحافظبوشتولیددرصرفه جوییبرای.نبودموجود

:هدفمشتریانوبازار
قتسرازروشاینبامی توانباشد،ممکنکردنبازباآنازقسمتییاوکلسرقتاحتمالکهباشدداشتهوجودارزشیباتجهیزجاهر

تسرقازجلوگیریبرایگازوآبشبکه هایدرترانس ها،ازحفاظتبرایبرقتوزیعشبکه هایدرمحصولاینکاربرد.نمودجلوگیری
.استهمراهتلفن هایبامرتبطتجهیزاتسرقتازجلوگیریبرایمخابراتدروفیلترهافلنچ ها،مانندتجهیزاتی

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
نارکدرموضوعاین.استدادهافزایشبخش هاایندرراگران قیمتتجهیزاتسرقتجاذبهصنعتی،مختلفبخش هایدرقیمت هاافزایش

هیزات،تجسرقتازمنتجهزینه هایازجدا،نمی باشدامکان پذیرراحتیبهشدهسرقتتجهیزجایگزینیاین کهواخیراقتصادیبحران های
:ازعبارتندطرحاینمزایایکلیطوربه.استکنندهنگرانبسیارخصوصیهمودولتیبخشبرایهمشرایطایندرآن هاجایگزینیوتامین

مشکل،مردمبرخاموشیتحمیلبرق،توزیعشرکت هایبهاضافیهزینه هایتحمیلازجلوگیرینتیجهدروترانس هاسرقتازجلوگیری•
...ونشدهتوزیعانرژی های

.می باشند برهزینهودارندپایین تریاطمینانقابلیتآن هارویبرخطراعالمسیستمنصبمانندترانس هاسرقتازجلوگیریروش هایسایر•
احتیربهخاصتجهیزاتبایاوندارندراترانس هابرایاستفادهقابلیتیاامادارند،وجودسرقتضدمهره هایوپیچبازاردرحاضرحالدر•

.می شوندبریده
سرقتمقابلدرایمنیضریببردنباالجهتترانسفورماتورهارویبرنصب•
.نموداقدامقطعهایناززیادیتعدادریخته گریوساختبهنسبتمی توانخاصقالبیکطراحیبا:راحتتولیدفرایند•

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان معرفی محصول30صفحه 

1395:تاریخ اتمام پروژه
آقای مهندس مهدی کاظمی: نام محقق



شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان تصاویر محصول31صفحه 

1395:تاریخ اتمام پروژه
آقای مهندس مهدی کاظمی: نام محقق

پیچ و مهره های حفاظتی جهت جلوگیری از سرقت ترانس



تنش مکانیکی در تیرهای برقکنترل کننده تجهیز 

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان معرفی محصول32صفحه 

1398:تاریخ اتمام پروژه
آقای مهندس عباس محمدحسنی: نام محقق

:طرحخالصه 
سط درمتوسطارفشپایه هایاصلهمیلیونیکازبیش.آسیب پذیرندنوعیبهآنهاهمهوگردیدهنصبپایهمیلیون هابرق،توزیعشبکه هایدر

سقوهیطرفاز.(...وشهرهاکمربندیوجاده هامانند)استبقیهازبیشآن هابهنقلیهوسایلبرخورداحتمالکهداردقرارموقعیتیدرکشور
پایه هایبههانیرواینمعموالومی گرددجانبیپایه هایسایربه(شبکههادی هایطریقاز)مخربمکانیکیتنشونیروانتقالباعثپایهیک

درپایهازلتحمقابل یرتنشانتقالازمی تواندتنشکنترل کننده.می شودنیزآنهاسقوهباعثمواقعیدرحتیومی رساندصدمهجانبی
.کندجلوگیریحادثهگسترشازآنتبعبهوجانبیپایه هایبهسقوهحال

.استcm10*15*50ابعادوگالوانیزهپوششباآهنیوسیله ای
:استزیرویژگی هایدارایومی کندمحدودرااجتماعینارضایتیآنتبعبهوشبکهحوادثگسترشمحصولاین
.استقطعیآنعملکرد-1
.نداردخارجیوداخلیمشابه-2
.استداخلساخت%100وسادهوسیله ای-3

.می باشندکشورسراسرمنطقه ایبرقشرکت هایوبرقتوزیعشرکت هایمحصولاینهدربازار

:ساختروش
سری سازی

....وواترجتستونی،دریل،میلی متر8ورقبرایقیچیوپرسوپانچمتری،یکتراشماشین:نیازموردتجهیزات

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
:شاملدارد(مرحله ای)پله ایعملکردی•

.می شودحفظخطپایداریکوچکحوادثبرای:اولمرحله
.می گرددارتفازهاتکتک:دوممرحله
.می شوندجداسقوهحالدرپایهازفازهاتکتک:سوممرحله

....ونقلیهوسایطبرخوردخطرمعرضدرپایه هایرویبرنصبقابلودارد،کاربردمتوسطفشارخطوهدر•
واقتصادیساراتخآنتبعبهوحادثهگسترشوکندپیشگیریجانبیپایه هایبهآمدهوجودبهتنشانتقالازمی تواندتنشکنترل کننده•

.کندمحدودرااجتماعینارضایتی
.استآزادفضایدرنصبقابل•
.نداردنگهداریوتعمیربهنیازی•
.نداردجداگانهتغذیهوشارژبهنیازیواستتیرسقوهآنمحرک•
.داردهم خوانیپایهتجهیزاتسایرباومی گرددنصبثابتطوربهکنسولرویوسیلهاین•
.می باشدنصبقابلبهر ه برداریحالدرخطوهرویبر•
.استاستفادهقابل(کیلوولت11،20،33)متوسطفشارخطمتفاوتولتاژهاینیزوکنسولوپایهنوعهربرای•
.می باشداقدامدستدرمحصولاختراعثبتگواهی-



شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان تصاویر محصول33صفحه 

1398:تاریخ اتمام پروژه
آقای مهندس عباس محمدحسنی: نام محقق

تنش مکانیکی در تیرهای برقتجهیز کنترل کننده 



نگهدارنده تیرهای برق در عملیات تعمیر تیرهای فرسودهسه پایه 

:طرحخالصه 
کهی شوندمتخریبوفرسوده...وکلرایدخوردگیاجرایی،وطراحیاشتباهاتنمک،نفوذهمچونمختلفدالیلبهبنابتنیفرسودهپایه های
برایارندهنگهدسه پایه.استزمان بروهزینه برکهاستجرثقیلحضورمستلزمبتنیسازهتقویتجهت.هستنداصالحوتقویتنیازمند

رابتنیتیروسیله،این.می گیردقراراستفادهمورداست،%80باالیآنسقوهامکانوداشتهخوردگیکهتیرییقهمحلازبتنیپایهنگهداری
سط رویازمتریکارتفاعبهقابوکندهسانتی متر60عمقبهراتیراطرارچالهسپسو(می دهدانجامراجرثقیلکار)کردهنگهداری

اینیژگی هایومهم تریناز.گرددتکمیلتیرپایهاصالحفرایندتامی گیردقراربتندرشدهبستهآرماتورومی شودبستهآناطراربهزمین
زاارتفاعتغییرامکانزمان،هردرقطعهتغییرامکانساده،کارآییبابرابر3حداقلاطمینانضریب،سه پایهبهآساندسترسیبهمی توانطرح
واکخازقائمسط درشدنمستقربرایزائدهبودندارااشپیل،وپیننوعازاتصاالتبودندارامختلف،پایه هایبرایزمینسط روی

.نموداشارهآسفالت

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
جرثقیلبهنسبتنصبکم ترزمانونصبراحتی،کم ترهزینه•
سه پایهاینبهآساندسترسی•
زمانهردرقطعهتغییرامکانوسادهکارایی•
مختلفپایه هایبرایزمینیسط رویازارتفاعتغییر•
.نداردخارجیوداخلینمونه•
آسفالتهموخاکیهمسط ،رویبرشدنمستقربرایزائدهدارای•
تیرهااصالحعملیاتفرایندتسریع•

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان معرفی محصول34صفحه 

1395:تاریخ اتمام پروژه
ستوده نیا آقای مهندس علیرضا : نام محقق



شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان تصاویر محصول35صفحه 

1395:تاریخ اتمام پروژه
ستوده نیا آقای مهندس علیرضا : نام محقق

نگهدارنده تیرهای برق در عملیات تعمیر تیرهای فرسودهسه پایه 



البرز گاز
Alborz Gas Co.

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقنیروی شرکت های توزیع منطقه ای و شرکت های برق 

Call for Idea Commercialization



فیوزاوت کاتتجهیز جداسازی ایمن تیغه 

:طرحخالصه 
محصولاین.می باشدارتفاعازاوتکاتچوبسقوهازجلوگیریبرایآنمحفظهداخلدرفیوزکات اوتچوبکجای گیریجهتدستگاهاین

کات اوتیقرارگیرمحفظههمانکهشدهساختهقالبتوسطخشکآلومینیومازآنقسمتیککهمی باشدمختلفقسمتسهازشدهساخته
شبرددیدجهتبهکهمی باشدشب نماجای گیریمحلسومقسمتواستفوالدازنیزآنجنسکهبودهنگه دارندهقالبدومقسمت.است
برق کارانبرایراباالایمنیباکارضریبهمآنازاستفادهبابتوانکهمحصولیارائهازاستعبارتطرحاینازهدر.استبرق کارانکاربرای
شرکت هاییتمامبرایاستفادهقابلیتدستگاهاین.کردجلوگیریبرقتوزیعشرکتتجهیزاتبهشدهواردخساراتازهموساختفراهمفنی

.می باشددارارابرقتوزیعپیمان کارانهمچنینوبرقتوزیع

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
فوالدیقالبهمراهبهخشکآلومینیومجنسازمقاوم•
موجودتلسکوپیپرچ هایرویبرنصبقابلیت•
مناسبعمرطول•
ترانسفورماتورهابوشینگروییاوبرق کارانرویبرارتفاعازکات اوتچوبسقوهازجلوگیری•
برقتوزیعدرتلسکوپیپرچ هایهمهبرایاستفادهقابلوپایینبسیارتولیدوساختهزینه•

:نامه هاگواهی
.می باشداختراعثبتگواهیدارایطرحاین

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن معرفی محصول37صفحه 
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فیوزکات اوت تجهیز جداسازی ایمن تیغه 



هواییجریان خطوه مشاهده پذیری دستگاه پرتابل 
کیلوولت با شارژ خورشیدی 20

:طرحخالصه 
گرفتهرنظدربرقنیرویتوزیعشرکت هایمدتمیانو مدتبلنداهدارازیکیعنوانبهبرقتوزیعشبکه هایهوشمندسازیواتوماسیون

انشعاباتوزیع،تپست هایتوزیع،فوقپست های)شبکهسرتاسردرولتاژوجریاندقیقاندازه گیریسیستم هایکارگیریبههمین رواز.می شود
انکارشناسومدیرانبهدقیقاندازه گیریسیستم هایواقعدر.استبرخوردارباالییاهمیتاز(کیلوولت20خطوهمیانینقاهومشترکین

بهترتمدیریضمنویافتهاطالعشبکهدربارپخشمیزانازلحظههردرتامی آوردفراهمراامکاناین،(دیسپاچینگ)شبکهکنترلواحد
.نمایندجلوگیریشبکهتجهیزاتبهرسیدنآسیبواضطراریمواقعدرخطوهباراضافهمیزانازشبکه

وناتوماسیسیستماصلیبخش هایازیکیانشعاباتخطسرویژهبهکیلوولت20خطوهمیانینقاهولتاژوجریانمشاهده پذیری،این رواز
ضعیففشاربرقتغذیهبهنیازبدونوشدهمتصلکیلوولت20شبکههواییخطوهبهراحتیبهبتواندکهتجهیزیامکانشدتبهوبوده

طریقازجریاناندازه گیریوکیلوولت20خطوهبهنصبباباتااستشدهسعیدستگاهایندربنابراین.می گردداحساسنماید،ارسالداده ها
Current)جریاناندازه گیریسنسور Transducer)،بستردرراداده هاGPRSنمایدارسالکنترلواحدبه.

:ساختروشوتجهیزات
محصولاینکهصورتیدراما.استشدهساختهاسیدالکتیدپلیمادهازاستفادهباوبعدیسهچاپصورتبهشدهارائهنمونهحاضرحالدر

ورنگ کاریاری،صیقل کتولیدیقطعاتسپسوشدهتولیدپالستیکتزریقصورتبهمحصولتااستنیازگردد،تولیدعمدهتعداددربخواهد
.گردندمونتاژ

:هدفمشتریانوبازار
کاربهخاموشی هااعالمومتوسطفشارفیدرهایجریانمیزاننمایشجهتبرقنیرویتوزیعشرکت هایدراختصاصیصورتبهتجهیزاین

.می شودگرفته

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
جریانمیزانازاطالعاتیومی شودمنتهیکیلوولت20فیدرابتدایبهعمدتامتوسطفشارخطوهمصرفیجریانمیزانازاطالعحاضرحالدر

فاصلهدرخطشدنقطعاخطاردادننشانقابلیتتجهیزاینویژگی هایازدیگریکیدیگر،سویاز.نداردوجودانشعاباتوخطمیانینقاه
این.باشدموثرخاموشی هارفعزمانکردنکم تروشبکهاطمینانقابلیتافزایشدرمی تواندعمالموضوعاینومی باشددقیقه1ازکمترزمانی
شارژرقابل یباتری هایتعویضهزینه هایونمودهتامینراخودمداراتنیازموردبرقمی تواندکهمی گیردبهرهخورشیدیسلولیکازتجهیز

اینکهبودهطخمغناطیسیوالکتریکیمیدان هایازالکترونیکیمداراتتاثیرپذیریعدمتجهیزایندیگرقابلیتازهمچنین.نمایدحذررا
سامانهبهGPRSبستردردقیقه ای30فواصلدرخطجریاناطالعاتهمچنین.گردیدآزمایشماه18مدتبهعملیصورتبهموضوع
یباتروشدهمتصلهواییخطوهبهمی تواندراحتیبهکهاستشدهساختهطوریدستگاهاین.می گرددذخیرهوشدهارسالکنترل

می شودسببکهبودهآبضدنیزشدهگرفتهکاربهجعبه.نمایدتغذیهرامربوطهمدارسال5ازبیشمدتبهمی تواندنیزآنخورشیدی
دادههتوسعوببستردرسامانهیکنیزشدهثبتداده هایرویتجهتهمچنین.دهدادامهخودفعالیتبههواییوآببدشرایطدربتواند
.می آوردفراهمراآن هانمایشواطالعاتذخیرهامکانکهشده

:گواهی نامه ها
.می باشداختراعاتثبتادارهاز98/04/31مورخ99039شمارهبهاختراعثبتگواهیدارایتجهیزاین

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن معرفی محصول39صفحه 
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هواییجریان خطوه مشاهده پذیری دستگاه پرتابل 
کیلوولت با شارژ خورشیدی 20



دستگاه تشخیص و عیب یابی مقره 

:طرحخالصه 
راخطاازاصلحآزادالکترون هایگیرنده ،سنسوروآلتراسونیکصدایگیرندهسنسورازاستفادهباسستاتصاالتومقرهعیب یابدستگاه
راخطاازیدریافتصدایهمچنینودهدنمایشافقیدیجیتالگرار هایوعددیصورتبهخودگرافیکینمایشگردربررسیازپسودریافت

.می کندپخشداخلیبلندگوییاوگوشیطریقازوکردهانسانشنواییبازه یدرصوتبهتبدیلنیستآنشنیدنبهقادرانسانکه
یااتصالنقطه،انفرادیحملامکانووزنکیلوگرمسه و نیمباشدهارائهعیب یابدستگاهاماهستندسنگینبسیارموجود،عیب یابدستگاه های

این.می دهدصتشخیرااتصالمحلمتعاقباوکردهشناساییآلتراسونیکصدایوشدهپرتابالکترون هایشمارشبارابرقانتقالخطسست
بههکرامقره هاموییترک هایریزنشتی هایوجادهحاشیهبرقانتقالخطضعیفاتصاالتحرکت،حالدرخودروداخلازعیب یابدستگاه
االتاتصومقرهعیب یابدستگاه.نداردخارجیوداخلینمونهنظراینازومی دهدتشخیصشد،خواهندقطعآیندهدراماهستندسالمظاهر
شدهنارتکهراخطاازشدهپرتابآزادالکترون هاینیزونشتیازحاصلصدایمیزانحرفه ایکامالصورتبهمی تواندpdk1000مدلسست
بهنسبتدستگاهکاربرد.دهدنمایششدهتفکیکصورتبهخودنمایشگردرودادهتشخیصراارتباطیوکلمپ هایسستاتصاالتمانند

می توانددستگاهاین.می شوددادهنمایشآنالینصورتبهنمایشگردردستگاهامکاناتتمام.استآسانخیلیخارجیمشابهسیستم های
موادوعطار پذیرانپالستیکیبدنه یازدستگاهایندر.کندشناساییحساسسنسورهایوقویبسیارلیزرازاستفادهباراهدردقیقنقطه ی
شبکه هایدرفنیاشکاالتمی توانددستگاهاینحقیقتدر.می باشدبرخوردارباالییمکانیکیقدرتازسبکیبرعالوهکهشدهاستفادهاولیه ای

.گردداقداممعیوبتاسیساتتعویضیاوتعمیربهنسبتکوتاهزماندرتاکردهآشکارسازیرازمینیپست هایوهواییبرق

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
آمادهقاب هایازاستفادهعلتبههزینه هاکاهش•
.استشدهبرطرردستگاهایندرخارجینمونه هایمعایب.استآسانخیلیخارجیمشابهسیستم هایبهنسبتدستگاهکاربرد•
باالحساسیت•
سستاتصاالتومقرهنشتیتفکیک•
ساعته24باتریمصرر•
خطاعالیهدر گیری•
آلودهمحیط هایباالنس•
مناسبوزن•
خارجینمونه هایبهنسبتپایین تربسیارقیمت•
محیطیشرایطانواعدرعملیاتقابل•
همزمانطوربهاندازه گیریمکانیزمدوازاستفادهدلیلبهباالاطمینانقابلیت•

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن معرفی محصول41صفحه 
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دستگاه تشخیص و عیب یابی مقره 



فازمتر کابل از روی عایق

:طرحخالصه 
منتخبکابلهبضربهازشدهمحافظتسنسورنگهدارنده،دسته یازاستفادهباکهسنسوروپالستیکیمحکمقاب هایازمتشکلفازمتراین

دراحتمالیخطراتازمی تواندهمچنین.کردخواهداعالمراخودنوریوصوتیهشداردستگاهکابل،بودنبرق دارصورتدروشدهچسبانده
ازخطراتاین گونهازراکاربروآوردهعملبهجلوگیریمی گیردانجاماشتباهاکههمهم جوارچدنیبرق دارمفصل هایکردنباززمان های

بدونمی تواندکاربروبودهداراراباالتروکیلوولت20کابل هایتستامکانفازمتراین.دهدنجاتحتمیمرگحتیوآرکعضو،نقصجمله
بهنیازیگردیوکرداستفادهشبکهوبهره برداریادارهوعیب یابیادارهدرمی تواندستگاهایناز.دهدانجامدرستیبهراکاراینریسکیهیچ
خاص،آموزشهیچ گونهبدونوراحتیبهونبودهآفرینخطروقدیمیلوازمبابودن،بی برقازاطمینانبرایزمینیکابل هایکردنپنچر

قسمتیکازلیکابیاوشودبازمفصلیاستنیازمواقعبعضیدرهمچنین.بردپیزمینیکابل هایبودنبرق داریاوبودنبی برقبهمی توان
برق دارزمینیزیرکابلچندینبینازرابودهقطعباس بارازکهکابل هایییاکابلاستنیازشود،بریدهانشعاببرایکانال هایازمینزیردر

دستگاهسنسوروهیافتتشکیلثابتدستهباآمادهقابنمونهیکازدستگاه.کرداستفادهوسیلهاینازکاملاطمینانبامی توانداد،تشخیص
باردازشگرپودریافت کنندهالکترونیکیمداریکدارایدستگاه.استشدهجاسازیپلی اتیلنلولهیکداخلدرضربهازمحافظتبراینیز

یکبامی تواندآنیداخلباتریواستشارژیدستگاهباتری.استیافتهتشکیلنورینشانگروصوتیبازرحساسیت،ولومیکدریافت،سنسور
.کندکارمی تواندنیزمحیطیشرایطتمامدردستگاهاینکهضمن.کندکارماهچندتاشارژبار

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
کابلکردنپنچربدونبرق دارکابلتشخیصامکان•
کانالدرموجودکابلصدهابینازبرق دارکابلتشخیص•
ولتاژسطوحتمامبابرق دارکابل هایتشخیصبرایاستفادهقابل•
2ضخامتاببتنداخلوگالوانیزهلوله هایوچدنیمفصل هایداخلحتیهستند،شیلددارایکهکابل هاییتشخیصبرایاستفادهقابل•

سانتی متر
مجاوربرق دارکابل هایگیرندگیازگریزبرایحساسیتولومدارای•
کموزندارای•
باتریکممصرروشارژقابلباتریدارای•
برق دارکابلتشخیصبراینوریوصوتیهشداردارای•
تفادهاسمی دهند،انجامزمینیکابلرویبرکارکهفنیافرادجانازحفاظتبرایوسیلهاینازمی تواندکاربرخاصآموزشبهنیازبدون•

.گردد
.باشدامتیازیکانتقالوتوزیعشرکت هایهمه یبرایمی توانددستگاهپائینقیمت•
اضافیهزینه هایوانسانیتلفاتازجلوگیری•
اجرائیهمکارانبرایآفرینیخطرهرگونهازجلوگیری•

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن معرفی محصول43صفحه 
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فازمتر کابل از روی عایق



فازمتر کنترل از راه دور با نمایش فرکانس شبکه

:طرحخالصه 
ونبدراهواییبرقشبکه هایبودنبرق دارمی تواندکهاستباالتروکیلوولت20هواییبرقشبکه هایبرایآناصلیکاربردکهفازمترنوعیک

قویشارفومتوسطفشارخطوهرویبرکارشرایطدربودنبی برقازاطمینانبرایمی توانفازمترنوعایناز.کندآشکارسازیهادیلمس
حاملیمسمی توانستفازمترومی شدوصلجریانحامللختسیمبهفازمترنوکبایدسطوحتمامدروقبلیفازمترهایدر.نموداستفاده
ونداردوجودهادیلمسبهنیازمختلفولتاژهایدرکهاستایندارد،کهمزیتیدورراهازکنترلفازمتراین جادر.کندآشکارسازیراجریان
.دهدنمایشرکارببراینیم متریفاصلهازراشبکهفرکانسمی تواندبرقروکش دارسیمشناساییضمنفازمترتک فاز،ولت220ولتاژدرمثال
همجریانحاملسیمرشتهیکحتیتشخیصوسیلهایندر.استمقدورمتری40الی15ازباالتروکیلوولت20ولتاژهایبرایتستاین

شخیصترانولسیمجواردر(فاز)جریانحاملسیمنمی توانندخیلی هااست،بازاردرکهعایقرویازالقاییفازمترهایبرای.استامکان پذیر
یاوبرقعتوزیشرکت هایتمامدرمی توانرادستگاهاین.کندشناسایینیزرانولوفازتابیدههمبهسیم هایمی تواندفازمتراینامادهند،
وسنگینایفازمترهحملکند،طیراصعب العبوریوطوالنیمسیرکاربرباشدنیازشرایطیدراگراینازپیش.قرارداداستفادهموردانتقال
سط هرایبرمتناسبمخصوصفازمتربهنیازهمچنینوولتاژتستفازمترهایبودنبزرگعلتبهاینکهیاواستبودهدشواریکاربزرگ
نیازونمودتفادهاسولتاژسطوحتمامتستبرایفازمتریکازمی تواندستگاهاینازاستفادهبااما.می گردیدایجادکاربربرایمشکالتیولتاژ،

.گیردقراراستفادهموردمی تواندمحیطیشرایطهربااین کهضمن.نمی باشدمختلفرنجبافازمترهایبه

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
شبکه50فرکانسنمایشبرایکاراکترینمایشدارای•
زمینیپست هایوهواییبرق دارشبکهتشخیصودریافتدارای•
شبکهبودنبرق دارتشخیصودریافتنوریوصوتیهشداردارای•
تعمیراتبهمربوهعملیاتهرانجامازقبلشبکهبودنبرق داریاوبودنبی برقازاطالعبرایمناسب•
سیمرشتهیکحتیشبکهبودنبرق دارتشخیصامکان•
طوالنیکارکردباشارژقابلباتری•
گوناگونفواصلازولتاژسطوحازوسیعیرنجبرایکاربردامکان•
دیجیتالنمایشصفحهدارای•
.می شودشبکهخطوهکارکنانکاریایمنیافزایشباعث•
صرفهبهمقرونونبودنجاگیروکارظرافتبرایکوچکنمایشگرمحکم،بدنهکم،وزنحجم،کم•

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن معرفی محصول45صفحه 

1397:تاریخ اتمام پروژه
آقای مهندس پیمان میرزائی: نام محقق



شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن تصاویر محصول46صفحه 

1397:تاریخ اتمام پروژه
آقای مهندس پیمان میرزائی: نام محقق

فازمتر کنترل از راه دور با نمایش فرکانس شبکه



فازمتر لرزشی تستر فشار ضعیف

:طرحخالصه 
خطادچارمحیطدرموجودنورازآفتابیروزهایدربرق کارانمی شودموجبکهمی باشدلرزشیهشداردارایفازمتریکحاضرمحصول
زیادیصداوسرموجبکهخودروهاترددپروشلوغمعابردرکردنکارمی باشد،موجودبازاردرکهنیزصوتیفازمترهایدرطرفیاز.نگردند
ابلیتق.می سازدفراهمبرق کارانبرایراایمنیاینلرزشی،هشدارقابلیتداشتندلیلبهحاضرفازمتر.می گرددخطاموجبنیزخوداست،
زاربادرموجودصوتیفازمترهایبرابرآنتولیدبرایساختهزینهقیمت.می باشدداراراولت380تاولت110رنجازضعیففشاربرایکاربرد

قطعاتودبرلمسی،دکمهشفت،آب،ضدپالستیکیروکشپالستیکی،بدنهازعبارتندفازمتراینساختتجهیزاتمهم ترین.می باشد
می باشدیلرزش-نوریهمزمانهشداردارایایمنیضریبافزایشمنظوربهشدهدادهتوسعهمحصولاین کهضمن.تغذیهمنبعوالکترونیکی

گیخانوصنعتیودولتیمراکزتمامیدرفوقمحصولبودننوآورانهدلیلبههدربازار.داشتخواهدکاربردمحیطیشرایطانواعدرکه
.باشدمی تواند

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
صداوسرپروشلوغمحیطیانورپرمحیطدربرق کارانایمنیافزایش•
.می باشدولت220شهریولتاژومیلی آمپر30تاآنمجازجریانکهبودهلرزشیونوریصورتبهفوقفازمتر•
.نداردخارجییاداخلینمونه•
.می باشدنوریوصوتیفازمترهایبهنسبترقابتقابلساختهزینهوموجودفازمترهایبهنسبتآنمفیدوبیشترعمر•

:نامه هاگواهی
.می باشداختراعثبتگواهیدارایطرحاین

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن معرفی محصول47صفحه 

1396:تاریخ اتمام پروژه
آقای مهندس غالمرضا حیدری: نام محقق



شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن تصاویر محصول48صفحه 

1396:تاریخ اتمام پروژه
آقای مهندس غالمرضا حیدری: نام محقق

فازمتر لرزشی تستر فشار ضعیف



البرز گاز
Alborz Gas Co.

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقنیروی شرکت های توزیع منطقه ای و شرکت های برق 

Call for Idea Commercialization



پرنده زنیدر راستای کاهش پیچ شونده سیلیکونی پایه  مقره 

:طرحخالصه 
اطمینانریبضافزایشبرایتحملقابلهزینهعلی ر مکهعقیده انداینبرکارشناسانتوزیع،شبکه هایبرتاثیر گذارعواملدسته بندیدر

وپایداربرق رسانیتداومدراختاللوشدهاتصالدچاربیرونیعواملاثردرلختیراق آالتوهادی هاکماکاناحداث،زماندربه خصوص
دادهاختصاصخودبهرافراوان تریآماروبودهاهمیتحائزتوزیعشبکهدراختاللبروزعواملمیاندرآنچه.می آورندوجودبهرامطمئن
پرداختهعتوزیشبکهحاضرحالمشکلبررسیوموضوعابعادبهآنسهمواهمیتدلیلبهکهاستبرقشبکه هایباپرندگانبرخورداست،
تمامدگان،پرنحیاتوزیستحقبهویژهتوجهضمنبایدکهباورنداینبرتوزیعشبکه هایبهره برداران.استشدهارائهمناسبراهکاروشده

ونشستورتصدرتاکردایمنگونه ایبهراشبکهوبستکاربهشبکهبابرخورددرپرندگاننابودیازجلوگیریبرایرااقداماتوابتکارات
مقره هایپایهطولکهاستاینداردوجودحاضرحالدرکهاساسیایراد.نیایدوجودبهشبکهوآنانبرایحادثه ایپرندگانبرخاست

جایگزینکمترولطباسیلیکونیمقرهشبکه،تعمیرات البدرمعیوبسرامیکیمقره هایتعویضازپسونمی باشدمناسبموجودسیلیکونی
وت زیسمحیطحفظبهتوجهضمنپروژه،اینساختازهدر.می گرددشبکهکناریفازهایدرپرنده زدگیافزایشسببخودکهمی شود

پروژهایندر.باشدمیاستفادهقابلروشبهترینکردنپیداوپرنده زدگیپدیدهبروزازجلوگیریبرایموثرروشیتبیینپرندگان،گونه های
بدوناندبتوتاداردراموجودسیلیکونیمقره هایپایهرویشدناضافهقابلیتکهاستشدهساختهسانتی متر10حدودطولبهمقره ایپایه

عمدهمعضالتازیکی.شودحلمشکلویابدافزایشمقرهپایهطولساختارایننمودناضافهباتنهامقرهتعویضجهتمازادهزینهصرر
آنجایبهگاهاٌهمتأسفانکهمی باشدشبکهمفاصلمحلدرمناسبجمپرمقرهمیلازنکردناستفادهمتوسطفشارشبکهسط درپرنده زدگی

می توانلذا.می گرددیراق آالتسایروکراس آرمبهنسبتسیمفاصلهکاهشباعثعملاینواستشدهاستفادهکوتاه ترومعمولیمقرهمیلاز
درمحیطیایطشرتمامبرایشدهساختهمقرهپایهاستحکامباتوجهبا.نمودحلرامشکلپیچ شوندهپایهباسیلیکونیمقرهپایهساختبا

.می باشدبهره برداریونصبقابلکشورسراسر

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
شبکهسط درپرنده زنیکاهش•
پیشنهادیطرحبودنهزینهکم•
پیشنهادیمدلاستحکام•
شبکهسط درموجودمقره هایتعویضبهنیازعدم•
.می باشدموجودمستنداتواستشدهاخذIEC61952استانداردطبقنیروپژوهشگاهدرشدهانجامتست های•
تراشکاریکارگاه هایتمامیدرراحتیبهپایهاینطراحیسادگیبهتوجهبا.استشدهلحاظاستانداردخمشیمکانیکیبارپایه،طراحیدر•

پایهراحیطدرضمناً.می باشدپایینبسیارکشورداخلدرآنساختبهتوجهباساختهزینه هایلذا.استاستفادهوساختقابلکشورداخل
تحلیلوارزیابیموردپایهرویبرشبکهسمتازعرضیوطولیمکانیکیفشارهایهمچنین.استشدهلحاظزلزلهوبررزنده،مرده،بارهای

.استگرفتهقرار
بلندترپایهطولبامقرهیکقیمتدرصد10ازکمترپایهاینساختقیمتلذا.استصرفه تربهبسیاربلندترپایهبامقرهیکخریدبهنسبت•

.می باشد
هبواستگردیدهلحاظساختاربرایبادوزشازناشیواژگونیولغزشبرابردرالزمایمنیضرایبمحصولاینطراحیمراحلتمامدر•

شبکهایمنیضریبافزایشوزیستمحیطحفظوگذراخطاهایکاهشبهمنجرکهاستشدهنصبمحالتبرقشبکهرویپایلوتصورت
.می شود

.می شوداضافهموجودمقره هایرویراحتیبهومی باشدسبکیوزنوسادهبسیارساختاردارای•
.ساختدلخواهاندازهبامی توانرامقرهپایهطولموجودمقره هایانواعبهبسته•

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی معرفی محصول50صفحه 

1395:تاریخ اتمام پروژه
آقای مهندس یاسر نباتی: نام محقق



پرنده زنیدر راستای کاهش پیچ شونده پایه مقره سیلیکونی 

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصاویر محصول51صفحه 

1395:تاریخ اتمام پروژه
آقای مهندس یاسر نباتی: نام محقق



تایریستوری با توان نامی سه کیلووار SVCدستگاه

:طرحخالصه 
وجانبیهزینه هایکاهشباوکردهبهینهراتوزیعسیستم هایدرجبران سازیعملقدرتالکترونیکعناصرکارگیریبهبامحصولایندر

یکابداعپروژه،ایناجرایازهدرلذا.آوردیمفراهمصنعتیواحدهایهزینه هایکاهشبرایمناسبراه حلیهوشمندی،وبهره وریافزایش
بهتوجهبارازیعتوفیدرهایدراستفادهموردخازنیبانک هایبتواندکهبودهتوزیعسیستم هایدرراکتیوتوانانعطارقابلجبران سازسیستم
ودقیقیکیالکترونمداریکطراحیازاستفادهبالذا.نمایدانتخابپیوستهکامالًصورتبهتوزیعپست هایدرنیازموردراکتیوتوانمیزان

افزایشرهشبهطرحاینکاربردهایاز.ببخشیمتحققراعملاینتوانستیمتایریستور،باکنترل شدهراکتوروثابتخازن هایازاستفاده
هتل ها،،فروشگاه هاوتجاریمصرر کننده هایدراستفادهصنعتی،بزرگوکوچککارخانجاتدراستفادهبهمی توانآن،جبران سازیظرفیت

شبکهانتوضریببهبودوبارهاکردنمتعادلولتاژ،بهبودمصرفی،برقهزینهکاهشجهت یرهوبیمارستان هااداری،ومسکونیمجتمع های
.کرداشاره

:هدفمشتریانوبازار
اکتیورتوانجبران سازیبهنیازکهجاییهرنهایتدروورزشیاستادیوم هایرستوران ها،هتل ها،صنعتی،کارخانه هایبرق،توزیعشرکت های

.باشدمحصولاینبرایهدربازارمی توانددارند

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
.می باشدپیوستهصورتبهوبرنامه ریزیقابلوهوشمندکامالًآنکارکردنحوه•
سطتوباالتعدادوسرعتباکلیدزنیوحذرهمگیخازنیکنتاکتورهایکهاستصورتاینبهجبران سازاینانعطار پذیرساختار•

.می گیردصورتتایریستورها
.شودموجودخازنیتابلوهایجایگزینکشورسط مصرر کننده هایتوزیعتابلوهایکلیهدر،جبران سازیظرفیتافزایشبامی تواند•
باربامتناسبوپیوستهصورتبهجبران سازیعمل•
خازنیبانک هایعملکردبهینه سازی•
توزیعسیستم هایعملکردبهبود•
راکتیوتوانجبران سازیبهبود•
ولتاژپروفیلبهبودوتوزیعسیستم هایدرتوانضریباصالح•
خازنیبانک هاینگهداریوتعمیرهزینه هایکاهش•
خازنیکنتاکتورهایخریدجهتشدهصررهزینه هایحذروخازنیکنتاکتورهایحذر•
خازنیمیکروپروسسوریرگوالتورهایحذر•
فنیدانشازحمایتوSVCساختشدنبومی•
وازنیخکنتاکتورهایحذرومیکروپروسسوریرگوالتورهایحذربهتوجهباباال،تعداددرجبران سازاینساختوتجاری سازیدرصورت•

.بودخواهدصرفهبهمقرونبسیار،آن هانگهداریوتعمیرهزینه

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی معرفی محصول52صفحه 

1399:تاریخ اتمام پروژه

محمدمهندس ، (طراح و مدیر پروژه)دکتر مهدی اسدی آقایان : نام محققین
(همکار پروژه)سجاد باقری دکتر ، (مجری و همکار پروژه)حسن بهرامی 



تایریستوری با توان نامی سه کیلووار SVCدستگاه

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصاویر محصول53صفحه 

1399:تاریخ اتمام پروژه

محمدمهندس ، (طراح و مدیر پروژه)دکتر مهدی اسدی آقایان : نام محققین
(همکار پروژه)سجاد باقری دکتر ، (مجری و همکار پروژه)حسن بهرامی 



هواییدستگاه اندازه گیری سط  مقطع سیم و کابل شبکه های 
توزیع برق با قابلیت کنترل به وسیله دستگاه موبایل

:طرحخالصه 
رابزاوالکترومغناطیسامواجنوری،امواجصوتی،امواجطریقازاجسامضخامتیاقطراندازه گیریجهتمختلفیروش هایامروزدنیایدر

اندازه گیریجهتمحیطیخاصشرایطبههمچنینوهستندمختلفحساسیت هایودقتدارایروش هااینازیکهر.داردوجودمکانیکی
.می یابدافزایشنیزهزینه هاآنبامتناسبباشد،باالتراجساماندازه گیریدرحساسیتودقتچههر.دارندنیازاجسام
برایبرقتوزیعشبکه هایدر.می باشدنظرموردجسمبهمناسبدسترسیعدماجسامضخامتیاقطراندازه گیریجهتمشکالتازیکی

امراینکهدمی باشافرادایمندسترسیجهتبرقشبکهخاموشیهمچنینوالزمتجهیزاتبهنیازکابل،یاسیممقطعسط اطالعاتبرداشت
.می باشدپایدارومستمربرقارائهجهتبرقتوزیعشرکت هایاستراتژیکاهدارازمهم ترینیکیباتضاددر

برقتیرهایازافرادصعودهمچنینوبرقشبکهخاموشیاعمالبهنیازبدونبتواندکهمی باشدوسیله ایساختوطراحیپروژهاینهدر
.دهدانجامکابلوسیممقطعسط اطالعاتبرداشتکابلیاسیمبهدسترسیجهت

:ساختروشوتجهیزات
وداردعهدهبرارکابلوسیمقطراندازه گیریوظیفهکهمی شودوصلپرچرویفرستنده.می باشدفرستندهوگیرندهقسمتدوشاملدستگاه

نرم افزاریشاملموبایلدستگاه.می کندارسالموبایلدستگاهبهWiFiامواجطریقازراکابلیاسیممقطعسط اطالعاتاندازه گیری،ازپس
راآنفرستندهدستگاهتوسطشدهاندازه گیریمقداردریافتازپسوداراستراWiFiامواجطریقازاطالعاتدریافتقابلیتکهمی باشد
برایالکترونیکبخشمونتاژجهتومی باشدقالبساختوتهیهبهنیازتنهامکانیکبخشدرفرستندهساختبرای.می دهدنمایش

.می گیردانجامبرون سپاریهزینه هادرصرفه جویی

:هدفمشتریانوبازار
قرارستفادهاموردبرقتوزیعشبکه هایکابلوسیممقطعسط اندازه گیریجهتبرقنیرویتوزیعشرکت هایدراستفادهجهتدستگاهاین

.می باشداستفادهقابلاستروبه روخطراتیباودشوارآنهابهدسترسیکهاجسامیضخامتاندازه گیریجهتهمچنین.می گیرد

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
WiFiماژولطریقازگیرندهوفرستندهارتباه•

اضافیسخت افزاربهنیازعدموگیرندهدرموبایلگوشیازاستفاده•
پرچرویبرنصبجهت،سبکوزنباکوچکابعاد•
شارژقابلیتباDCتغذیه•
باتریشارژمیزانکاهشهشداروباتریشارژمیزاننمایش•
مختلفافرادبرایاستفادهجهتآسانکاربرد•
خاموشیاعمالبدونکابلوسیمقطراندازه گیری•
اتوماتیکصورتبهاندازه گیری•
ونه هاهزیکاهشاطالعات،برداشتسرعتافزایشافراد،ایمنیاندازه گیری،درباالدقتقبیلازفاکتورهاییپروژهطراحیدر:مزایاسایر•

موبایلگاهدستازفرستندهقسمت.نمی باشددستگاهازاستفادهجهتباتجربهافرادبهنیازآسانکاربردوبودنهوشمنددلیلبههمچنین
.استگردیدهسخت افزاریهزینه هایکاهشباعثکهاستشدهاستفاده

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی معرفی محصول54صفحه 
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آقای مهندس وحید رجبی: نام محقق
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آقای مهندس وحید رجبی: محققنام 

هواییدستگاه اندازه گیری سط  مقطع سیم و کابل شبکه های 
توزیع برق با قابلیت کنترل به وسیله دستگاه موبایل



راکتیو سیستم های توزیعجبران ساز انعطار پذیر توان دستگاه 

:طرحخالصه 
در.می شودمحسوبقدرتضریببهبودوکنترلمنظوربهالکتریکیانرژیتوزیعسیستم هایدرمهممسائلازیکیراکتیوتوانکنترل

در.دباشمالحظهقابلاکتیوبارهایمقدارکهمی کندپیدابیشتریاهمیتوقتیموضوعاینکیلو ولت20ولتاژسط باتوزیعسیستم های
قدرتکترونیکالعناصرکارگیریبهبامحصول،ایندر.نیستانتظارازدورراکتیوتوانتغییراتباولتاژدامنهزیادتغییراتشرایطیچنین
برایمناسبحلیراههوشمندی،وبهره وریافزایشوجانبیهزینه هایکاهشباوکردهبهینهراتوزیعسیستم هایدرجبران سازیعمل

درراکتیوتوانانعطارقابلجبران سازسیستمیکابداعپروژه،ایناجرایازهدرلذا.آوردیمفراهمصنعتیواحدهایهزینه هایکاهش
توزیعپست هایدرنیازموردراکتیوتوانمیزانبهتوجهباراتوزیعفیدرهایدراستفادهموردخازنیبانک هایبتواندکهبودهتوزیعسیستم های

راعملاینتوانستیم(TSC)تایریستورباسوئیچ شوندهخازن هایازاستفادهودقیقالکترونیکیمداریکطراحیازاستفادهبالذا.نمایدانتخاب
واریتجمصرر کننده هایدراستفادهصنعتی،بزرگوکوچککارخانجاتدراستفادهبهمی توانطرحاینکاربردهایاز.ببخشیمتحقق

بهبودوبارهاکردنمتعادلولتاژ،بهبودمصرفی،برقهزینهکاهشجهت یرهوبیمارستان هااداری،ومسکونیمجتمع هایهتل ها،فروشگاه ها،
بار،نکردمتعادلولتاژ،بهبودتوزیع،سیستم هایدرتوانضریباصالحبهمی توانفنیمزایایدیگراز.کرداشارهشبکهتوانضریب

ورکاربتجهیزات،بهصدماتوخطراتکاهشبهمی توانمحیطیزیستواجتماعیاهدارازوبرقمصرربهینه سازیوانرژیبهینه سازی
کنتاکتورهایحذرخازنی،بانک هاینگهداریوتعمیرهزینه هایکاهشبهمی توانطرحایناقتصادیاهدارازنهایتدروزیستمحیط
برقهزینهکاهشخازنی،میکروپروسسوریرگوالتورهایحذرخازنی،کنتاکتورهایخریدجهتشدهصررهزینه هایکاهشخازنی،

.نموداشارهصنعتدرمداراینراه اندازیونصبپاییننسبتاًهزینهتجاری،وصنعتیمصرر کنندگان

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
.شودموجودخازنیتابلوهایجایگزینکشورسط مصرر کننده هایتوزیعتابلوهایکلیهدرمی توانددستگاهاین•
خازنیبانک هایعملکردبهینه سازی•
توزیعسیستم هایعملکردبهبود•
راکتیوتوانجبران سازیبهبود•
ولتاژپروفیلبهبودوتوزیعسیستم هایدرتوانضریباصالح•
خازنیبانک هاینگهداریوتعمیرهزینه هایکاهش•
خازنیکنتاکتورهایخریدجهتشدهصررهزینه هایحذروخازنیکنتاکتورهایحذر•
خازنیمیکروپروسسوریرگوالتورهایحذر•
.استشدههساختمرکزیاستانبرقنیرویتوزیعشرکتاختصاصیتابلوهایفنیمشخصاتاستانداردطبقتابلومکانیکیمشخصات•
هزینهوخازنیکنتاکتورهایحذرومیکروپروسسوریرگوالتورهایحذربهباتوجهباال،تعداددرتابلواینساختوتجاری سازیصورتدر•

.بودخواهدصرفهبهمقرونبسیارآنها،نگهداریوتعمیر
.استشدهنصبوطراحیباالایمنیضرایبباواستانداردطبقتابلورویبرشدهنصبتجهیزاتمحاسباتکلیه•
بهاالبتعدادوسرعتباکلیدزنیوحذرهمگیخازنیکنتاکتورهایکهاستصورتاینبهجبران سازتابلواینانعطار پذیرساختار•

.استشدهدادهاستاتیکیسوئیچ های

:گواهی نامه ها
.می باشداختراعثبتگواهیدارایطرحاین

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی معرفی محصول56صفحه 
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، آقای مهندس حسن (مدیر پروژه)آقای دکتر سجاد باقری : نام محققین
(همکار پروژه) بهرامی 
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راکتیو سیستم های توزیعجبران ساز انعطار پذیر توان دستگاه 

، آقای مهندس حسن (مدیر پروژه)آقای دکتر سجاد باقری : نام محققین
(همکار پروژه) بهرامی 



صفحات خورشیدی بدون نیاز به آبتمیزکننده ربات 

:طرحخالصه 
رباتنایمی گیرد،قرارپنل هاسطوحروینازکالیه ایصورتبهکه باروگردآلودگیازناشیخورشیدیصفحاتبازدهیکاهشدلیلبه

.می باشدتگاهدسایناقتصادیمزیت هایازیکیبازدهافزایش.کندجلوگیریتلفاتاینازمداومصورتبهتمیزکاریعملیاتباتاشدهطراحی
ساختباهکمی باشدنیروگاه هاهزینه هایازیکیآبباتمیزکاریهزینهگفتمی توانوشدهصفحاتکاریمفیدعمرافزایشموجبطرفیاز

راحاتصفکردنتمیزتواناییکهشدهطراحی(اتوماتیک)خودگردانوهوشمندکامالرباتی.داشتنخواهدوجوددیگرهزینهاینرباتاین
نداردستقیممتغذیهبهنیازوداشتهراخورشیدیپنلیکتوسطخودانرژیتامینقابلیترباتاینواقعدر.داردانسانینیرویدخالتبدون

اساسبرشدنزمان بندیقابلیتهمچنینودورراهازکنترلقابلیتطرفیاز.بودخواهدبی هزینهدستگاهانرژیمصررترتیببدینکه
ورتصبهزمینهایندرایرانکشوردر.دهدانجامراخودفعالیتشدهبرنامه ریزیکامالومنظمطوربهبتواندتاداردرا...وماهروز،ساعت،
خورشیدیانرژیمسائلبهماکشوردراخیراتنهاکهدانستخاطربدینمی تواننیزراآندلیلکهاستنشدهدیدهفعالیتیگستردهوصنعتی
عملیاتهتجرباتبههفتگییاروزانهبرنامه ریزیاعمالاولیهتنظیماتجهتاختصاصینرم افزاردارایمحصولاین.استشدهبیشتریتوجه

سیکاختسفوالدیمیلهچهاربدنهنگه دارندهوآلومینیومازبدنهجنس.استبرس هاموتوروحرکتیموتورهایسرعتتنظیماتتمیزکاری،
.داردکیلوگرم12معادلوزنیدستگاهمجموعهکلکهمی باشد

:هدفمشتریانوبازار
خورشیدینیروگاه های•
خورشیدیپنل هایدارایعمومیمکان هایواداره•

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
رباتباالیاطمینانقابلیتوتمیزکنندگیعملیاتدرباالسرعت•
آسانکاربردودورراهازارتباطاتدارای•
خورشیدنورازدستگاهبرقتامینحالتو(برنامه ریزیقابل)مانیتورینگسیستم•
اختصاصیپارکینگدارای•
پایینبسیاروزنوانعطار پذیرطراحیدارای•
آببهنیازبدونخورشیدیصفحاتتمیزکاری•
خارجینمونه هایبهنسبتارزان تربسیار•
آبمصرربدونپنل هاکیفیتباتمیزسازی•
هم سط  یرماژول هایبامواجههزماندردستگاهتوقفازجلوگیریمنظوربهتانکیحرکتمکانیزمدارای•

:نامه هاگواهی
.می باشداقدامدستدرطرحایناختراعثبتفرایند

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی معرفی محصول58صفحه 
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محمدرضا میوهآقای دکتر : نام محقق



شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصاویر محصول59صفحه 
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آقای دکتر محمدرضا میوه: محققنام 

صفحات خورشیدی بدون نیاز به آبتمیزکننده ربات 



خورشیدیسازه نگهدارنده برای پنل های نیروگاه 
با استفاده از بتن پیش ساخته

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی معرفی محصول60صفحه 

1397:تاریخ اتمام پروژه

بهنام فریدونی دکتر مصطفی مقدسی و مهندس آقایان : نام محققین
افتخاری

:طرحخالصه 
اجرایبرایزیادخاک برداریعملیات:جملهاززیست محیطیمشکالتدارایعمدتاً نیروگاه ها،درخورشیدیپنل هاینصبروش های

دی،آرماتوربنقالب بندی،محل،خاکشیب بندیوتسطی شده،حفاریخاک هایدپویوانتقالخاک،درمدفونمسل بتنفونداسیون
خاکتخریبوآن هابازدهیآمدنپایینوپنل هاثابتزاویهگرم،وسردهوایدربتن ریزیمحدودیتمحل،دربتنعمل آوریوبتن ریزی
دردیخورشینیروگاهاحداثمحلزمینخاکشدناستفادهقابل یر)فونداسیونمحلدردرجابتن ریزیعلتبهزیستمحیطوکشاورزی

.هستندکافیاقتصادیصرفهعدمنیزو(نیروگاهانتقالیاشدنبرچیدهصورت
کهحوینبهاست،خورشیدیپنلنگهدارندهپایه هایساختوطراحیبرایبنیاندانشونوآورانهایدهیکارائهبرایتالشطرحاینازهدر
بهراکم ترییبآس(پایداریتأمینبرایبتنینگهدارندهپایهوزنازاستفاده)مدفونفونداسیونحذربهتوجهبابیشتراقتصادیصرفهضمن
امکانبیشتر،اراییکبرایبتواندنیزوباشدداشتهبهتریساختکیفیتپیش ساخته،بتنمزایایبرتکیهباهمچنین.کندواردزیستمحیط
.باشدداشتهوجودکم هزینهوسادهایدهیکباپنلزاویه تغییر

:ساختروشوتجهیزات
ازیکهرهمچنین.استکیلوگرم800حدودپایه هااینازیکهروزنکهاستشدهتشکیلبتنیپیش ساختهبتنیپایهعدددوازطرحاین
پایه هااینرویبر.استسانتی متر30در200حدودابعادباستونیکوسانتی متر30در135ابعادبهقاعده ایشاملشکلLپایه هایاین
بهفوالدیطعهقیکپنل هازاویهتنظیمبرای.داردعهدهبرراپنل هانگهداریوظیفهفوالدی،پروفیل هایازمتشکلگالوانیزهفلزیشبکهیک
پایهینبقائمصورتبهفوالدیقطعهاین(سالاولماههشش)تابستانیحالتدرکهدارد،قرارپایه هاازیکهررویبرسانتی متر130طول
صورتبهپنلعدد6پنل ها،نگهدارندهفوالدیشبکهوبتنیپایهدومجموعهرویبر.می گیردقرارمفصلیصورتبهفوالدیشبکهوبتنی
وابعادتعیینبرایکهاستذکربهالزم.می کنداشغالرامربعمتر5در2اندازهبهفضاییمجموعهاین.می گیرندقرارردیفدودروافقی
وواردهیبارهابرابردرمقاومتاصلیوظیفهمجموعه،وزنکهاست،شدهلحاظزلزلهوبادباراثراتهمچنینوبرربارشارتفاع،پایه هاارتفاع
.داردعهدهبرراواژگونیولغزشمقابلدرمجموعهپایداریتأمین

:هدفمشتریانوبازار
استان هابرقتوزیعشرکت هایآناصلیمشتریاناین رو،از.استایرانسراسردرخورشیدیمزارعونیروگاه هاشده،ارائهایدهکاربردمهم ترین

دارایهکافرادیبرایایدهاینازحاصلمحصولکهاستذکرشایانالبته.هستندخورشیدیمزارعاحداثجهتخصوصیسرمایه گذاراننیزو
.استمناسببسیارنمایند،تأمینخورشیدیپنل هایطریقازراخودنیازموردبرقمی خواهندوهستندزیادمساحت هایباباغوویال
بتنایاجرباالیسرعتبهتوجهباکهاستبرقتوزیعشبکهبهکمزماندرنیروگاهاتصالامکانمهم،مواردازیکینیروگاهیمقیاسدر

.استامکان پذیرراحتیبهامراینپیش ساخته،

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
محیطظحفموضوع،بوده اندتوجهکم یاوبی توجهآنبهنسبتخورشیدیپنلنگهدارندهسازه هایفروشوساختطراحی،بازاردررقباآنچه

مقیاسرویبربیشترحاضرحالدرخورشیدیپنلنگهدارندهپایه هایساختوطراحیزمینهدرفعالشرکت هایواقعدر.استزیست
نیزوزیست محیطیمخرباثراتکاهشامربه،نموده اندمحصولفروشبهاقدامنیروگاهیمقیاسدرکههممواردیدروداشتهتمرکزخانگی
مقیاسردبتواندکهاستآنخود،طرحارائهباشرکتایناهدارمهم ترینازیکیاین رو،از.نداشته اندخاصیتوجهبیشتر،اقتصادیصرفه

هبتوجهباهمودهدکاهشرازیست محیطیمخرباثراتهمکهگونه ایبه.نمایدپنلنگهدارندهسازهساختوطراحیبهاقدامنیروگاهی
.باشدداشتههمراهبهرابیشتریاقتصادیصرفهوافزایشرابازدهی،پنل هازاویهتغییرامکان

:نامه هاگواهی
درکشوربرترپژوهشیطرحکاندیدمذکورطرحهمچنین.می باشداختراعثبتادارهدر100199شمارهبااختراعثبتگواهیدارایطرحاین
.استبودهنیرووزارتسویاز97سال
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خورشیدیسازه نگهدارنده برای پنل های نیروگاه 
با استفاده از بتن پیش ساخته

آقایان دکتر مصطفی مقدسی و مهندس بهنام فریدونی : نام محققین
افتخاری



کلمپ انتهایی بدون پیچ

:طرحخالصه 
پیچهپنجوسهکلمپ هایوسیلهبهوشدهمهارانتهاییپایه هایدرACSRسیم هایبرق،نیرویتوزیعهواییمتوسطفشارشبکه هایدر
با)شیارردکهگوه ایازاستفادهباونمودهپیچ هاحذربهاقدامپیچ،بدونطراحیبااختراعایندر.می شودمحکمپیچ هاومهار(انتهاییگیره)

.نموده ایمسیم هامهاربهاقداممی گیرد،قرار(خاصزاویه
یکویمستنش هاییکسان سازیجهتگوهیکیکپارچه،قطعهیکازشدهطراحیکلمپکهاستصورتیبهگوه ایانتهاییکلمپطراحی

درگوهوگرفتهقرارکلمپداخلدرزدنچرخازپس،(کیلوولت30–20)هواییمتوسطفشارشبکهسیم های.استشدهتشکیلپیچعدد
کشیدهابوشدهدرگیرگوهباهادیسیم،کردنشلوسیمورودیسمتبهسیم بانتوسطشدنفشردهباومی گیردقرارشدهطراحیشیار
بههگوباسیمتماسمحلومی باشدگوهشدنسفتجهتدرهموارهسیمکششاینکهعلی ر م.شدخواهدگوهشدنسفتموجباتشدن

برگوه،هایتانوسیمبرگشتازجلوگیریجهتپیچعددیک.شودشاملراسیمنگهداریدراصطکاکحداکثرتامی باشدآجدارنیم گردصورت
صرربهنیازجملهازفنیمشکالتپیشینگوه هایدر.نشودآزادکلمپازعکس،جهتدرسیمتنشصورتدرتامی شودسفتکلمپروی
وسرویسبازدید،بهنیازوموجودکلمپ هایتعددوتنوعتولید،درزیادآلیاژوزنوقطعاتبردنکاربهنیازمندآن،نصبدرزیاددقتووقت

باوادهدانجامراموجودکلمپ هایکلیهکاراییبتوانکهقطعه ایساختگوه ای،انتهاییکلمپاختراعازهدرلذا.می باشددوره ایآچارکشی
.باشدهداشتقبلیانواعبهنسبتسریع ترنصبوشدهکوچکترابعادووزندرباالتر،استقامتیوکششینیروهایوقابلیت هاحفظ

:ساختروشوتجهیزات
.نمودژمونتاوتولیدرامذکورقطعاتمی توانطرحطبقآلیاژیآلومنیومیاوفورجفوالداولیهموادودایکاستتکنولوژیازاستفادهبا

:هدفمشتریانوبازار
کشورسراسردربرقتوزیعشبکه هایمجریپیمان کارانوبرقنیرویتوزیعشرکت های

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
.محصولدرساختتکنولوژیوقطعاتتعددووزنشاملتولیدچشم گیراقتصادیهزینه هایکاهش•
ستانداردهایاباتطبیقوسیم هابایکساندرگیریدلیلبهتوزیعشبکههادی هایبرواردهنیروهایوتنش هایکسانتوزیعویکپارچگی•

IECوتوانیرابال ی

.(می باشدوقت گیربسیارشبکه هااحداثجهتموجودامکاناتوروش ها)سیمیهواییمتوسطفشارشبکه هایاحداثسرعتباالبردن•
.متداولکلمپ هایپیچریگالژوکنترلوتعمیراتشبکه،بازدیدبهنیازعدموآسانکاربری•
.سیممختلفنمراتبا(کیلوولت33-20)سیمیهواییمتوسطفشارمختلفشبکه هایدراستفادهقابلیت•

:گواهی نامه ها
اختراعاتثبتصنعتیمالکیتکلادارهدر73966شمارهبهاختراعثبتگواهیدارای•
نیروپژوهشگاهمرجعآزمایشگاهدرتستگواهیدارای•
مرکزیاستانفن آوریوعلمپارکرشدوپیش رشدمنتخبطرح•
سپاهپژوهشیوعلمیبسیجدرتحقیقوپژوهشمنتخب•
93و91سالکوهرنگمنطقه ایجشنوارهبرگزیده•
(99تا91سال)توزیعشبکه هایدرپایلوتنصبونمونهساختوطراحیدرمرکزیاستانتوزیعشرکتپژوهشکمیتهتاییدیه•
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کلمپ انتهایی بدون پیچ



اصلیگره بندی مقره اتکایی بدون نیاز به 

:طرحخالصه 
سوزنیره هایمقدرتغییرایجادباکهاستمحصولی(اصلی)گره بندیبهنیازبدونگوه ای(سیلیکونی)کامپوزیتی(سوزنی)اتکاییمقره

سیم هاییاستانداردهاباتطبیققابلیتباگوهعددیکساختوجدیدمقرهکلهطراحیوبرقتوزیعدراستفادهموردوموجودسیلیکونی
یلیکونیسسوزنیمقره هایرویبرهادی هاکردناصلیعملیاتاجراییروشتنوعواستانداردرعایتعدموسلیقهاعمالمسئلهاستفاده،مورد

.می نمایدحلرامتوسطفشارتوزیعشبکه هایدر
باکهمی شوداستفاده(کردناصلی)گره بندیعملیاتاز،مقره هارویبر(acsr)یسیممتوسطفشارشبکه هایهایسیمنگهداریومهاربرای
(فلزیکلهوسلیکونبدنه)سلیکونیمقره هایازحاضرحالدروبودگردیدهابالغوتدوینسرامیکیمقره هایبرایروش هاایناین کهبهتوجه

بکهشهادیشدهایجادطراحیدرکهدادهانجاماتکاییمقره هایکلهدرتغییراتایجادباراکردناصلیعملیاتحذرایده.گرددمیاستفاده
.می گرددمهارکردناصلیبهنیازبدوناتکاییمقرهرویبرسیممهره،پیچاندنباوگرفتهقرارمقرهکلهشیاردر

:ساختروشوتجهیزات
سلیکونیمقرهرویبروتولیدرامذکورقطعاتمی توانطرحطبقآلیاژیآلومنیومیاوفورجفوالداولیهموادودایکاستتکنولوژیازاستفادهبا

.نمودمونتاژاتکایی

:هدفمشتریانوبازار
کشورسراسردربرقتوزیعشبکه هایمجریپیمان کارانوبرقنیرویتوزیعشرکت های

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
باقتطبیباهواییمتوسطفشارسیلیکونیاتکاییمقره هایرویبرهادیکردناصلیعملیاتحذرنتیجهدرواصلیسیمحذر•

.IECوتوانیرابال یاستانداردهای

شبکهپایداریحفظواطمینانقابلیتبردنباال•
ذرحوهادی هابرواردهنیروهایوتنش هایکسانتوزیعوحاصلهاتصالی هایعیبرفعوایجاددرنشدهتوزیعالکتریکیانرژیکاهش•

اصلیشدنپارهازناشیاتصالی های
ریگالژورلکنتوتعمیراتشبکه،بازدیدبهنیازعدموآسانکاربریوکردناصلیعملیاتانجامنحوهدراستانداردرعایتعدمازجلوگیری•

متداولکلمپ هایپیچ
.(دمی باشوقت گیربسیارشبکه هااحداثجهتموجودامکاناتوروش ها)سیمیهواییمتوسطفشارتوزیعشبکه هایاحداثدرتسریع•
مدارهدووتکعبوریشبکه هایدراستفادهقابلیت•

:گواهی نامه ها
اختراعاتثبتصنعتیمالکیتکلادارهدر72198و72205،72204شماره هایبهاختراعثبتگواهیدارای•
نخبگانملیبنیاددووسهسط تاییدیهدارای•
مرکزیاستانفن آوریوعلمپارکرشدوپیش رشدمنتخبطرح•
91اسفند-نیرووزارتجوانمشاورانجشنوارهمنتخبطرح•
سپاهپژوهشیوعلمیبسیجدرتحقیقوپژوهشمنتخب•
93و91سالکوهرنگمنطقه ایجشنوارهبرگزیده•
(99تا91سال)توزیعشبکه هایدرپایلوتنصبونمونهساختوطراحیدرمرکزیاستانتوزیعشرکتپژوهشکمیتهتاییدیه•
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اصلیگره بندی مقره اتکایی بدون نیاز به 



متوسطپیکربندی بهینه دینامیکی شبکه فشار نرم افزار 

DIGSILENTو GISشهرستان اراک در بستر 

:طرحخالصه 
خودکارصورتبهماژولاین.استشدهاستفادهماژولایندربرنامهخط3000حدودکهشدهنوشتهپایتونبرنامه نویسیزبانباماژولاین

موجودنقشه.می کندپیاده سازیDIgSILENTنرم افزاردرراموجودنقشهوگرفتهGISنرم افزارازرامتوسطفشارشبکهنیازموردمختصات
کردنبازبدونمحاسبات،انجامقابلیتماژولاین.می باشدالکتریکیمحاسباتوتحلیل هاانواعانجامآمادهDIgSILENTنرم افزاردر

اینقابلیتهمچنین.هستمناسببسیارندارندآشناییDIgSILENTنرم افزارباکهکاربرانیبرایحالتاین.داردراDIgSILENTنرم افزار
نرم افزاردرفایلاینازمی توانندهستندDIgSILENTنرم افزاربهآشناکهکاربرانیکهداردنیزدهدراDIgSILENTنرم افزارنقشهفایلکه

DIgSILENTنرم افزاردرموجودخطاهایماژولطراحیدر.کننداستفادهمستقیمصورتبهGISروی قبیلازخطاهایی.استشدهلحاظ
ادهدگزارشمختصاتشانهمراهبهشبکهالمان هایایننرم افزارخروجیدرو...وشبکهکلیدهایبودنجزیر ه ایمقره،وخطوهافتادگیهم 

گرفتهخروجی هایطیماژولاین.می کندحلرامشکالتاینماژولخودولینمایداقدامGISنرم افزاردرمشکلرفعبرایکاربرکهمی شوند
بهره وریویکارائهمچنین.می کندتبدیلکاستیوکمهیچبدونوکمالوتمامراموجودنقشهومی باشدباالییاطمینانقابلیتدارایشده
چندیندرنهمچنی.می باشدداراراتوزیعشبکهنقشهانتقالقابلیتکمیبسیارزماندرکهمی باشدآنقوتنقاهازیکیماژولاینباالی
برقنیرویتوزیعشرکت هایدرمحصولاین.استدادهراGISدرموجودنقشهبامطابقخروجی هایکهشدهتستنرم افزارمختلفموارد
شبکهلکتریکیاقوتوشرکت هاضعفنقاهبررسیشبکه،شبیه سازیبهنیازکهبخش هاییدرهمچنین.می باشداستفادهقابلاستان هاتمامی

.نموداستفادهماژولاینازمی توانمی باشدنیاز

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
عملکردزمانهمچنینونموداشارهکاملجزئیاتباشبکهنیازموردالمان هایتمامیانتقالبهمی توانراماژولاینرقابتیمزیتمهمترین•

.نموداشارهتوزیعشبکهنقشهانتقالکوتاهبسیار
قرارتفادهاسمورددارندفعالیتبرقصنعتدرکهشرکت هاییهمچنینوکشوربرقنیرویتوزیعشرکت هایتمامیدرمی تواندمحصولاین•

.گیرد
ورطبهپروسهاینانجامزمانمدتهمچنینوکردهواردکاستوکمبدونراشبکهدرنیازموردالمان هایتمامفنیلحاظازمحصولاین•

.استقبولیقابلبسیارعملکردکهمی باشددقیقه5حدودمیانگین
توزیعرکت هایشنرم افزاراینداشتنباکهمی شوددریافتباالیینسبتبههزینه هایتوزیعشبکهنقشهانتقالهربرایاقتصادیلحاظاز•

.دهندانجامراکاراینخوددردسری،بدونمی توانند
DIgSILENTنرم افزاربهGISنرم افزارازنظرموردشبکهمی توانکلیکچندباکهحدیدرمی باشدآسانوسادهبسیارماژولاینباکار•

.نمودمنتقل
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متوسطپیکربندی بهینه دینامیکی شبکه فشار نرم افزار 

DIGSILENTو GISشهرستان اراک در بستر 

علی اصغر قدیمیدکتر آقای : نام محقق



البرز گاز
Alborz Gas Co.

مشهدشرکت توزیع نیروی برق شهرستان 

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقنیروی شرکت های توزیع منطقه ای و شرکت های برق 

Call for Idea Commercialization



تجهیز شناسایی مشکالت سطوح شبکه توزیع مبتنی بر هوش مصنوعی

:طرحخالصه 
بیشصنوعیمهوشوتصویرپردازشبرمبتنیتعاملیسیستم هایومجازی سازیموضوع،نرم افزاریسیستم هایتوسعهوفناوریپیشرفتبا
والتمحصمتعددیشرکت هایراستاایندر.استشدهمعرفیمصنوعیهوشبخشدرمختلفیالگوهایهم اکنون.می باشدمطرحزمانیهراز

عدمووالتمحصاینباالیقیمتکهکرده اندمعرفیبازاربهسخت افزاریونرم افزاریسیستم هایوتجهیزاتکتابخانهحوزهدرراپیشرفته ای
نهادیپیشسیستمدر.می باشدکشوردرقطعاتاینتامینبرایاصلیچالشنرم افزاری،وسخت افزاریحوزه هایازبرخیدرایرانبهفروش
Deepومصنوعیهوشحوزهفناوری هایآخریناساسبرتاشدهتالش Learning،اساسبرتوزیعیشبکهقطعاتشناساییوتشخیصامکان

.شودفراهمآنالینتصویربرداری

:ساختروشوتجهیزات
امکانسیستماین.داردرالینوکسوویندوزپلت فرم هایرویبرنصبامکانوبودهنرم افزاریهستهپیاده سازیبرمبتنیشدهطراحیسیستم

سخت افزارپلت فرمطراحیفاز.داردراقطعه100تاتوسعهامکانوداشتهراتوزیعشبکهسط دروآزمایشگاهیفازدرراقطعه3شناسایی
.استداشتهدرصدی50پیشرفتواستگرفتهانجاممذکورطرحموازاتبهنیزسامانهاینتخصصی

:هدفمشتریانوبازار
ازاستقرارکهتیصنعنوعبهتوجهبابایدمذکورهستهاستذکربهالزم.نماینداستفادهتولیدیمحصولازمی توانندصنایعوشرکت هاکلیه
.شودبازطراحینماید،استفادهتجهیز

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
تجهیزاتوضعیتلحظه ایپایش•
پیشرفتهنگهداریوتعمیرات•
شیهرشناساییباهمزمانقطعههربهمربوهآنالیناطالعاتدریافتودورراهاطالعاتیبانکبهاتصالامکان•
دورراهایستگاهبهتصویریاطالعاتانتقالامکان•
واقعیمحیطتصاویرنمایشباهمزمانیکدیگررویبرتصویرچندیننمایشامکان•
نمایشگررویبرپارامترهانمایشومحیطیسنسورهایبهسخت افزاریسیستماتصالامکان•
%80ازبیشدقتباقطعاتشناساییقابلیت•
GISسامانه هایودیگراطالعاتیبانک هایبهاتصالامکان•
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تجهیز شناسایی مشکالت سطوح شبکه توزیع مبتنی بر هوش مصنوعی



توزیعشبکه موقت تجهیزات خنک کننده دستگاه 

:طرحخالصه 
آندمایودنموخنکآنطریقازراتجهیزاتموقتصورتبهبتوانکهسیستمی.می باشدمطرحبسیارصنایعسط درخنک کننده هاموضوع

نیازهاازنوعاینپوششهدرباTECسرامیک هایفناوری.استبودهمطرحنیازیکعنوانبههموارهکرد،تنظیمشدهتعریفکاریبازهدررا
مانندحساساتقطعسریعخنک سازیبرایمخابراتیوکامپیوتریسیستم هایدرهم اکنونالکترونیکی،قطعهاین.شده اندارائهمصرربازاربه

CPUمی گیردقراراستفادهمورد.
بهسحساقطعهابتداروش،ایندر.استشدهارائهشبکه،تجهیزاتوقطعاتخنک سازیبرایقطعهاینازاستفادههدرباشدهمطرحایده

ازشدهراحیطسیستم.می شودنظرموردقطعهرویبرخنک کنندهسیستمنصببهاقدامتشخیص،ازپسوشدهشناساییگرامینوسانات
فعالبهاقدامشود،خارجدستگاهبرایشدهتعریفحدازدماکهصورتیدروکردهپایشراقطعهدماییپارامترهایمحیطی،سنسورهایطریق
سرعتتم،سیساینویژگیمهم ترین.می داردنگهمداردرراخنک کنندهسیستمشده،تعریفبازهبهدمابرگشتتاونمودهسرامیک هاکردن

انرژیررمصکاهشباعثونمودهخنکرااستشدهمتصلآنبهکهقطعه ایتنهاکهمفهوماینبه.می باشدنقطهصورتبهخنک سازیوباال
.می شودخنک سازیفراینددر

:ساختروشوتجهیزات
یمرکزکنترلبرد.می شودکنترلمرکزیکنترلبردیکطریقازکهاستشدهگرفتهبهرهTECسرامیک هایازسیستماینطراحیدر

برایدهشتعریفپارامترهایاساسبروکردهپایشراقطعهومحیطدمایمحیطی،سنسورهایطریقازوداشتهراسرامیکدوکنترلامکان
دمنده هایفنکنترلکهشدهطراحیکارتدرنیزفنکنترلطبقهیکهمچنین.می نمایدسرامیک هاکردنروشنوخاموشبهاقدامدستگاه،

.می کندکنترلراهوامکندهو

:هدفمشتریانوبازار
درتغییرانامکشود،نصبمحیطآندردستگاهاستقرارکهمحیطینوعبهتوجهبااماداشتهرامحصولاینازاستفادهامکانصنایعکلیه
.داشتخواهدوجوددستگاهبدنه

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
کلیدیوحساسقطعاتوتجهیزاتخنک سازی•
دیگرسیستمبهModbusطریقازدستگاهوضعیتوپارامترهاانقالامکان•
دستگاهدرموجودفن هایوسرامیک هاتفکیکبهکنترلامکان•
دستگاهازحفاظتهدرباسرامیکسط دمایافزایشصورتدرسرامیک هاکردن یرفعالامکان•
بهترهرچهخنک سازیوحرارتیتبادلسط افزایشهدرباطرحنهاییبدنهساختبرایآلومینیومازاستفاده•
خارجینمونه هایبهنسبتقیمتکاهش•
دستگاهجابه جاییقابلیتوکموزن•
برقپایینمصرر•
کنترلمراکزبادادهتبادلجهتسیستمبهپیشرفتهاتوماسیونماژول هایافزودنامکان•
موضعیخنک سازیدرباالبازدهی•

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد معرفی محصول71صفحه 

1397:تاریخ اتمام پروژه
مهدی ظریفدکتر  آقای : نام محقق



شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد تصاویر محصول72صفحه 

1397:تاریخ اتمام پروژه
ظریفدکتر مهدی آقای : نام محقق

توزیعشبکه موقت تجهیزات خنک کننده دستگاه 



دستگاه مدیریت مصرر برق مبتنی بر اینترنت اشیاء

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد معرفی محصول73صفحه 

1397:تاریخ اتمام پروژه
آقای دکتر محمدحسین یغمایی مقدم: نام محقق

:طرحخالصه 
خانگیانکاربرانرژیمصررهوشمندنیتورینگامسیستمپایلوتفازاجرایوپیاده سازیفنی،دانشتدوینطراحی،پروژهایناصلیهدر

اینردبار،پیکساعاتدرخصوصبهبرقمصررکاهشاهمیتوبرقانرژیمصررمدیریتبهمربوهمسائلاهمیتبهتوجهبا.می باشد
ایندر.ستاشدهپیاده سازیوطراحیموبایلکاربردیبرنامه هایوسرورسمتنرم افزار-هوشمندسخت افزارشاملترکیبیسیستمیکپروژه
عضویتو افزارسختنصبازپسمشترکین.استگردیدهپیاده سازیوطراحیخانگیمشترکینبرایبرقمصررمانیتورینگسیستمپروژه

گسترشبهتوجهبا.می یابنداطالعلحظه ایصورتبهنمایندپرداختبایدکههزینه هاییوخودبرقانرژیمصررمیزانازمربوطه،سامانهدر
سیستم.می باشدمیسرمصرراطالعاتاستخراجوبالدرنگداده هایجمع آوریقابلیتبرق،هوشمندشبکه هایواشیاءاینترنت

.می گیردقراراستفادهموردمنظوربدینپروژهایندرشدهطراحینرم افزار/سخت افزار
مصررداده هایارسالاینترنتبستروWi-Fiبهدستگاهاتصالومشترکینفیوزجعبهیاوکنتور/برقتابلویمحلدردستگاهنصببا

انتقالدورراهسروربهوببسترطریقازوکردهقرائتراتوانکیفیتومصررپارامترهایدوره ایصورتبهسیستم.می شودمیسرمشترکین
وجداولگرار،صورتبهداده هااین.نمایدمشاهدهراخودعملکردیوضعیتوکردهمراجعهخودکاربریپنلبهمی تواندکاربر.می دهد
قایسهمخودهم کالسمشترکینسایربارامشترکهروضعیتنیزمقایسه گرسیستمیک.می شوددادهنمایشمشترکبهعددیداده های
.می دهدگزارشمشترکبهومی نماید

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
ساختمان هادرمحصوالتاینازاستفادهشدهتمامهزینه هایکاهش•
مصررکاهشومشترکینبرقمصررمدیریت•
کشورداخلدرتکنولوژیاینبومی سازی•
جدیدکنترلیونظارتیقابلیت هایافزودنامکان•
یکپارچهمدیریتبرایتوزیعشرکت هایاطالعاتیبانک هایبهدستگاهاطالعاتیبانکاتصالامکان•
پیشرفته ترسط درمصررمدیریت/پیکبازه هایدربرقحدازبیشمصررمشکالتازجلوگیری•
شبکهدرخاصمنطقههردرانرژیمصرروتولیدمیزانازبهترپیش بینی•
شبکهوضعیتپیوستهمانیتورینگ•
شبکهدراولیهموادوکارینیرویازکارامداستفاه•
شبکهمختلفنقاهدرمصررمدیریتومشتریانباتعامل•
نصبدرسادگیکوچک،ابعاد•
خارجینمونهبهنسبتپایین تربسیارقیمت•
ادارات/صنایع/مشترینیازبنابرکاربردتوسعهقابلیت•



شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد تصاویر محصول74صفحه 

1397:تاریخ اتمام پروژه
آقای دکتر محمدحسین یغمایی مقدم: نام محقق

دستگاه مدیریت مصرر برق مبتنی بر اینترنت اشیاء



البرز گاز
Alborz Gas Co.

پژوهشگاه نیرو

محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی طرح های حاضر در نخستین فراخوان 
برقنیروی شرکت های توزیع منطقه ای و شرکت های برق 

Call for Idea Commercialization



چوبی با راندمان باالپلت سوز بخاری 

:طرحخالصه 
منابعحتیواندرختمانندطبیعیمنابعازسرمافصلدرمناطقاینساکنینگردیدهباعثکشورنقاهبرخیدرطبیعیگازبهدسترسیعدم

درخودنیازردموگرمایتأمینبرایمذکورمناطقساکنین.نماینداستفادهمسکونیفضایگرمایشبرایدامیفضوالتجملهاز یربهداشتی
بخارینامکه یراستانداردباکس هایازمنظوراینبرایآن ها.می کننداستفادهدامیفضوالتیاهیزمشکلبهدرختانچوبازسرمافصل

داردهایاستانرعایتعدمدلیلبهپایین،بسیارراندمانبرعالوهوبودهدست سازعمدتاًبخاری هاازنوعاین.می کننداستفادهدارندهیزمی
فضایداخلدرمونوکسیدکربنصورتبهگاززیادیمقداراین،برعالوه.می شوندمحیطبهزیادیآالینده هایانتشارباعثزیست محیطی

مذکورمشکالترفعبرایمحصولیشدسببمسائلهمین.می دهدقرارخطرمعرضدرراساکنینجانوسالمتکهمی یابدنشتمسکونی
انتشارکاهشخودکار،عملکردباال،راندمانمحصول،ایناصلیویژگی های.شودتولیدباالراندمانچوبیپلت سوزبخاریعنوانتحت

.استچوبیزائداتمدیریتومسکونیفضایسریعگرمایشجوی،آالینده های
راندمانکیلووات،8تا2.5حرارتیتوانکیلوگرم،140وزن،سانتی متر54*58*104ابعاد:ازعبارتندمحصولاینفنیمشخصاتمهمترین

هرتز50فرکانسولت،220ولتاژمربع،متر60تامسکونیفضایگرمایشقابلیتوات،80-25برقمصررمیزان،90%
آبتولیدبامی توانآنطراحیدرتغییراتیایجادبا.می باشدمسکونیفضایهوایگرمایشباال،راندمانچوبیپلت سوزبخاریاصلیکاربرد
وسیلهبهشوفاژهانیازموردگرمآبحالتایندر.نمودفعلیموتورخانه هایجایگزینراآنونموداستفادهپلت سوزبویلرعنوانبهآنازگرم،
.می شودتأمینبویلرهاازنوعاین

:ساختروشوتجهیزات
هجملازمحصولقطعاتازتعدادی.می شودجوشکاریوتراشکاری،خمکاریلیزر،بابرشکاریشاملمحصولساختفرایندهایمهم ترین

انجامقابلوجودمکارگاه هایدرنیزقطعاترنگ کاری.استتأمینقابلتولیدکنندگاندیگرازحرارتیالمنتوکنترلسیستمحسگرها،فن ها،
.کردبخاریساختوقطعاتمونتاژبهاقدام(اجارهیاتملکصورتبه)سولهیکتجهیزبامی بایدعمدهتولیدبراینهایت،در.است

:هدفمشتریانوبازار
انبوهیدتولجهتازگازسوزبخاری هایسازندهشرکت های.استتجاریومسکونیبخشباال،راندمانچوبیپلت سوزبخاریمشتریمهم ترین

وبهینه سازیبهنسبتبخاری،نوعاینفنیدانشکسببامی توانندنیزبنیاندانششرکت های.می باشنددیگربالقوهمشتریانمحصول،این
.کننداقداممحصولاینارتقاء

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
ازفرایندهامابقیکاربر،توسطpowerدکمهفشردنوسوختمخزنکردنپراز یربه.استآنخودکارعملکردمحصول،ایناصلیقابلیت
.می شودانجامبخاریدرشدهتعبیهکنترلسیستمتوسطبخاریکردنخاموشتاسوختاحتراق
یاادهسصورتبه)چوبیپلت هایازاستفاده.دادخواهدخانهفضایبهویژه ایبصریجذابیتچوبیپلت هایاحتراقازحاصلزیبایشعله
. باشدمیخانگیشومینه هایباآنجایگزینیامکانمحصول،اینقابلیت هایدیگراز.می نمایدایجادخانهداخلدررادلپذیریرایحه(معطر
انجامونیرپژوهشگاهفیزیکیعواملوهواآلودگیمرجعآزمایشگاهتوسط(خروجیدودآالینده هایاندازه گیری)دودکشتستاین کهضمن
:ازعبارتندطرحاینمزایایمهم ترینخالصهصورتبه.استشده

باالراندمان•
استفادهسهولت•
خودکارعملکرد•
پایینخاکسترمقدارتولید•
بخارینصبمحیطسریعشدنگرموخروجیتوانتنظیمقابلیت•
خارجینمونه هایبهنسبتپایین تربسیارشدهتمامهزینه•

پژوهشگاه نیرو معرفی محصول76صفحه 

1398:تاریخ اتمام پروژه
دکتر مهدی رضاییآقای : نام محقق



پژوهشگاه نیرو تصاویر محصول77صفحه 

1398:تاریخ اتمام پروژه
مهدی رضاییدکتر آقای : نام محقق

چوبی با راندمان باالپلت سوز بخاری 



نیتریدیبخار با پوشش نانوالیه پره  توربین تقویت 

PVDبا روش اعمال  شده 

:طرحخالصه 
دائمیبرخورد.می باشددنیاوکشورنیروگاهیصنایعدرموجودفنیمشکالتاصلی ترینازبخارتوربینپره هایبرشدهمشاهده سط تخریب
توربیندمفیعملکردکاهشوتوربینکاریعمرکاهشآنتبعبهوپرهسط تدریجیتخریبباعثتوربین،پرهبرجامدذراتوآبقطرات
علمیاجعمردر.استباالبسیارپرهشکستاحتمالخستگی،وجوددلیلبهسطحیتخریبشرایطتشدیدصورتدرطوری کهبه.می شود

تخریببهکهاستماکروسکوپیحفراتیاترکتشکیلوسط تخریبخستگی،پدیدهاثردرشکستاصلیدالیلازیکیکهاستشدهثابت
شرکتبرایجبران ناپذیریخسارتباعثطبیعتاوپره هاکلیهشکستبهمنجرپره،یکتنهاشکستدیگرسویاز.می کندکمکآنفوری
.شدخواهد
.می باشدروژهپایندرشدهتعیینهدراصلی ترینازنیتریدیخانوادهازاعمنانوساختارپوشش هایاعمالبابخارتوربینپرهکاریعمرافزایش

برمیکرونجپنتایکضخامتباکهپوشش هااین.می شوندشناختهسختفوقوسختپوشش هایجزءشدهدادهتوسعهنیتریدینانوپوشش
دهشساختهپوشش های.استداراراسایشوفرسایشخوردگی،جملهازمحیطیسختشرایطتحملتوانمی باشد،اعمالقابلپره هاروی

وجباتمباالسختیوعالیچسبندگیپوشش،بودنمتراکم.هستند(استفادهموردترکیباتبنابر)ویکرز4000الی2000سختیدارای
هجملازبخارتوربینپره هایرویبرآن هانشاندنفرایندوپوشش هااینازاستفاده.می کندایجادراتوربینپره هایازمناسبحفاظت

پوشش دهییتکنولوژنانومواد،عالوه برپروژهایندر.می کننداستفادهآنازاندکیکشورهایکهمی شودشناختهباالتکنولوژیبافناوری های
دادهتوسعهنهساماصحی عملکردکهزیراداردتجاری سازیآمادگیطرحاینبنابراین،.استشدهدادهتوسعهنیزخالازاستفادهباتوربینپره

وتوگاثلم)کمپرسورهاپرهسازندهشرکت هایبخار،توربین هایپرهخدماتشرکت های.استگرفتهقرارتاییدموردمتعددآزمایشاتطیشده
عمرطولکردنبرابرسهحدودابهتوجهبا.باشندطرحاینمشتریاناصلی ترینازمی توانندنیرووزارتمانندباالدستیمراجعو(...ومپنا

رایندفانعطار پذیریقابلیتبهبودهمچنینو(پره هاپوششبرایفعلیهزینه برروشعنوانبه)جوشکاریعملیاتبهنیازحذرپره ها،
.می نمایدایجادنظرموردصنعتبرایراباالییسودکهگفتمی تواننیاز،موردنقاهپوشش دهی

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
فوالدیزیرالیهبهنسبتبرابری4سختیافزایش•
اصطکاکضریبدرصدی50کاهش•
فرسایشبهمقاومتبرابری3تا2افزایش•
خوردگیبهمقاومتبرابری3تا2افزایش•
نانوپوششیموادعالوه برپوشش دهیتکنولوژیارائهوساخت•
پره هاعمرطولتوجهقابلافزایش•

:نامه هاگواهی
.می باشداقدامدستدرطرحایناختراعثبتفرایند

پژوهشگاه نیرو معرفی محصول78صفحه 

1398:تاریخ اتمام پروژه
آقایان دکتر حسن علم خواه و دکتر اشکان ذوالریاستین: نام محققین



پژوهشگاه نیرو تصاویر محصول79صفحه 

1398:تاریخ اتمام پروژه
آقایان دکتر حسن علم خواه و دکتر اشکان ذوالریاستین: نام محققین

نیتریدیتقویت پره توربین بخار با پوشش نانوالیه 

PVDاعمال شده با روش 



کیلوولت132کامپوزیتی خرپایی دکل کراس آرم 

:طرحخالصه 
راآ  ن هاوشدهمتحملراسیم هاازواردهنیروهایدکلرویدرکنسولتیریکصورتبهکهاستنیروانتقالدکلازقسمتی(بازو)کراس آرم

اختهسفوالدیورق هایونبشی هاازکشورداخلدرنیروانتقالدکل هایا لبامروزهاین کهبهتوجهبا.می کندهدایتدکلبدنهسمتبه
فواصلیردسیم هاازواردهنیروهایالکتریکی،فاصلهحفظجهتبهلذامی باشند،الکتریکیرساناینبشی ها،اینآنجایی کهازومی شوند

کیلوولت230و132دکل هایمانندبزرگنسبتاًدکل هایدرخصوصاًموجود،فواصلاین.می شوندوارددکلبهفلزی،بدنهازکنترل شده
وهادینبیمقره هایتعدادافزایشحالعیندر.می دهدافزایشرادکلوزنبالطبعوشدهدکلکلدرزیادیلنگرهایایجادباعثتلسکوپی
وزنوونفونداسیابعادوبرجپایدرنیروهاافزایشآندنبالبهوزمینتاهادیفاصلهحفظجهتبرجارتفاعافزایشسببفلزی،کراس آرم

امرهمینهکشدهبرجفلزیبدنهسمتبههادیانحرارافزایشبهمنجرمقرهزنجیرهبیشترطولضمناًومی شودبرجپایهدرمصرفیفوالد
کا،آمریمانندیافتهتوسعهکشورهایدرکهدکل هاکراس آرمساختدرکامپوزیتموادازاستفاده.شدخواهدکراس آرمطولافزایشسبب
خاصیتعلتبهالزمایزوالسیون هایازبخشیتامینبهمنجرخوردگی،برابردرمقاومتووزنکاهشمزایایعالوه براستمرسومچینوکانادا
اینکهمودنمتصلدکلکراس آرموبدنهبهنسبتنزدیک تریفاصلهبهراهادی  هامی توانکهمی شودمقرهزنجیرهطولکاهشوبودننارسانا

اهشکخطوه،شدنکامپکتنتیجهدروعبورباندعرضکاهشمقره،تعدادکاهشدکل،بهواردهلنگرهایوکراس آرمطولکاهشباعثامر
.می گرددخطاحداثوجابجایینقل،وحملهزینهدرصرفه جوییباعثبالطبعوفونداسیونبتن ریزیحجمودکلوزن

:ساختروشوتجهیزات
قراریکدیگرکناردرراحتیبهکهاستماژوالرومی شودساختهFRPپالتروژنآمادهپروفیل هایازاستفادهباخرپاییکامپوزیتیکراس آرم

دوکهستاشکللوله ایاصلیعضوسهشاملکراس آرمطرحایندر.می دهندتشکیلرایکپارچهکراس آرممهره ایوپیچاتصاالتباوگرفته
اتصالرابطاست،کامپوزیتیورق هایازکهنیزچترکشبیهاعضایی.داردقرارفوقانیقسمتدرآنعضویکوتحتانیقسمتدرآنعضو

اینتساخبرای.می کندوصلخطهادیوبرجبهراکراس آرمابتدایوانتهانیزفلزیمهره هایوپیچواتصاالت.استفرعیواصلیاعضای
کهان طورهم.می شودجوشکاریوبرشکاریشدهتهیهشاپنقشه هایبامتناسباتصالورق هایسپسشده،سوراخکاریلوله هاابتداکراس آرم

تولیدبرایایهپیوستفرآیندپالتروژن.می شودانجامبلندمهرهوپیچتوسطکامپوزیتیلوله هایبهفلزیلوله هایوصفحاتاتصالشداشاره
الیارسپس.شودآ شتهرزینبهتادهندمیعبورحمامیکازراتقویت کنندهالیارفرآیند،ایندر.استکامپوزیتیپروفیل هایانواع

.کشندمیبیرونکششدستگاهیکتوسطراپخت شدهنمونةونمایندمیگرمقالبیکواردراآ شته شده

:هدفمشتریانوبازار
کامپوزیتحوزهدرفعالشرکت هایومقره سازیشرکت هایدکل،ساختحوزهدرفعالشرکت ها ی،منطقه ایبرقشرکت ها یتوانیر،

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
بهمناسبیسیاربجایگزینصنعتی،پیشرفتهکشورهایاکثردرمواداینکامپوزیتی،پروفیل های فردبهمنحصرویژگی هایبهتوجهباامروزه•

درومتمقاکم،وزنازمی توانفوقکراس آرمطرحدرکامپوزیتیپروفیلویژگی هایجملهاز.می آیندشماربهپالستیکوچوبفلزات،جای
.بردنامرنگوعتنوگرماوالکتریسیتهبرابردربودنعایقکم،گرماییانبساهضریبخوب،قالب گیریوشکل دهیقابلیتخوردگی،برابر

دروبرجوزن%11کاهشمقره،زنجیرطول%58کاهشبهمنجرتلسکوپیبرج هایکیلوولت132ردهدرکامپوزیتیکراس آرمازاستفاده•
ودرصد33میزانبهعبورباندعرضکاهشبهمنجرهمچنین.می شودفلزیکراس آرمباشاهددکلبهنسبتبرجساختهزینهکاهشنتیجه

می شودرسبک تکامپوزیتازاستفادهدلیلبهفوقکراس آرموزنطرفیاز.می شودزمینخریدکم ترهزینهوخطشدنکامپکتنتیجهدر
.(فوالدیکراس آرمبهنسبتوزنکاهش30%)
 یراالتاتصوسبکوزندلیلبهکامپوزیتیکراس آرمازبهره برداریونصبکهکرداشارهموضوعاینبهمی توانآنقابلیت هایدیگراز•

وتعمیره هایهزینواستپیاده سازیقابلمشبکهموتلسکوپیدکل هایبرایهمآنساختاردلیلبهومی باشدآسانوسادهبسیارپیچیده
.می یابدکاهشآنازحاصلمنافعوکامپوزیتازاستفادهدلیلبهخطوهنگهداری

.گردیداخذآنتاییدیهوانجاممرجعآزمایشگاه هایدراستانداردطبقمحیطیوالکتریکیمکانیکی،عملکردبهمربوهآزمون هایاین کهضمن

پژوهشگاه نیرو معرفی محصول80صفحه 

1397:تاریخ اتمام پروژه
اصغر ذکاوتی مهندس علی آقای : نام محقق



پژوهشگاه نیرو تصاویر محصول81صفحه 

1397:تاریخ اتمام پروژه

کیلوولت132کامپوزیتی خرپایی دکل کراس آرم 

اصغر ذکاوتی مهندس علی آقای : نام محقق



بستر ثابت فروکشند زائدات کشاورزی گازی ساز 

:طرحخالصه 
یتقابلاینومی باشد...وذرتبالبچوب،تراشه هاینیشکر،باگاسجملهازمختلفزائداتانواعازاستفادهبهقادرگازی سازیسامانه

کهاشدمی بزیرجزءدهشاملشدهساختهگازی سازسیستم.کندبرقیاانرژیتولیدوعملمختلفسوخت هایباکهداردراانعطار پذیری
.استشدهساختهوطراحیجداگانهبه صورتآن هاازهریک

سوختقیففروکشند،راکتورخاکستر،شبکهگاز،پوسته:شاملگازی سازراکتور-1
فشردهبسترفیلترگاز،سیکلون:شاملذراتتصفیه-2
مشعلمکنده،پمپ:شاملگازاحتراق-3
موتورکنترلتایمرهایدما،ثبتحسگرهای:شاملکنترلسامانه-4

درفادهاستبرایمجازقطرانمقداروسالطولدرگازی سازیبرایکافیاولیهموادبودندسترسدربخشایندرپیش روچالش هایمهم ترین
برایرقبتولیدباشبکهدسترسازدورمناطقبرایانرژییابرقتولیدبهمی توانطرحاینکاربردهایاز.می باشدپایین دستتجهیزات
.کرداشارهکشاورزیچاه های

:ساختروشوتجهیزات
استبودهفوالدیورق هایسامانهاینساختدرشدهاستفادهقطعاتعمده.بودشدهتهیهکشورداخلدرقطعاتتمامیسامانهاینساختدر
اجزاایرسادامهدروبودشدهجوشکاریونوردبعد،مرحلهدرکه.بودشدهآمادهلیزربرشدستگاهباآنساختنقشهوطراحیانجامازبعدکه
بهنیازامانهساینتولیدبرایخالصهطوربه.شداسمبلدستگاهرویبرفشارودماحسگرهایواتصاالتولولهموتورها،سنسور،نصبجملهاز

.استبودهنوردوجوشلیزر،دستگاه های

:هدفمشتریانوبازار
بالقوهایعاتضدارایکهکشاورزانینیشکر،صنعتوکشتمثالعنوانبه)کشاورزیوصنعت وکشتبهمی توانسامانهاینمشتریانجملهاز

شاورزیکچاه هایکردنبرق داربرنامهمتولیکهصنعتوزارتوکشاورزیوزارتنیرو،وزارت ،(برنجیاوذرتمزارعمانند،می باشندزیست توده
.کرداشارهمواجه اند،فاضالبلجنپسماندمدیریتمشکالتباکهشهرداری هاهمچنینوهستندبرقیبهدیزلموتورهایاز

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
:می شودزیرمواردشاملخالصهطوربهسامانهاینمنافعوکاربرد

محلیکاربردهایدرآنازاستفادهوشهریوجنگلیبا ی،کشاورزی،محصوالتزائداتازحرارتوبرقتولید•
زیست محیطیمخرباثراتکاهشوجنگلیوبا یکشاورزی،محصوالتزائداتمدیریت•
فسیلیسوختمنابعمصرردرصرفه جویی•

:ازعبارتنددستگاهاینوسیلهبهسنتزگازتولیدویژگی هایمهم ترینهمچنین
باالتردمایدرسوختن•
سوختیسلول هایدرسنتزگازهایازاستفادهقابلیت•
سنتزگازازاتانولوهیدروژنتولیدقابلیت•
بومیصورتبهدانشتوسعهدلیلبهاقتصادیصرفه•

:نامه هاگواهی
.می باشداقدامدستدرطرحایناختراعثبتفرایند

پژوهشگاه نیرو معرفی محصول82صفحه 

1396:تاریخ اتمام پروژه
مهدی رضاییدکتر آقای : نام محقق



پژوهشگاه نیرو تصاویر محصول83صفحه 

1396:تاریخ اتمام پروژه
رضاییدکتر مهدی آقای : نام محقق

بستر ثابت فروکشند زائدات کشاورزی گازی ساز 



نانوپوشش سیلیکونی برای تجهیزات عایقی فشار قوی عایقی

:طرحخالصه 
شرایطدرآلودهه هایمقررویبرالکتریکیتخلیه.می باشدبرقتوزیعوانتقالخطوهایزوالسیونمشکالتبزرگترینازیکیآلودگی،مسئله ی
راه حل ها،نجدیدتریازیکی.گرددخاموشیوشبکهشدنخارجبهمنجرمی تواندکهبودهشبکهاطمینانقابلیتبرایجدیتهدیدیمرطوب،
حفاظتایجادباعثتماس،زاویهوسط شیمیدرتغییراتایجادباآبگریزنانوپوشش های.می باشدمقرهسط رویبرنانوپوشش هاازاستفاده
نوپوشش هانااینازاستفاده.می گرددبارانبارشودماییتغییراتخورشید،اشعهازناشیتخریبمحیطی،آلودگی هایبرابردرزیرینسط 

اگر.باشدرموثومفیداست،رطوبتوآلودگیحضوردرضعیفعملکردکهسرامیکیمقره هایضعفنقاهعمده ترینازیکیرفعجهتمی تواند
.شدخواهدجلوگیریآلودگیاثردرمقرهسط درخشکجرقه هایوقوعازگردد،آبگریزفوقیاآبگریز،نانوپوشش هاازاستفادهبامقرهسط 
بهبودهدردوابسیلیکانانوذراتحاویسیلیکونیزمینهنانوکامپوزیتیپوششآن،خواصوترکیببهینه سازیومحصولاینبررسیبرای

ساختاب.استشدهساختهپوششعمرطولنتیجهدرومکانیکیخواصبهبودهمچنینوسویکازتمیزشوندگیخودوآبگریزیخواص
یمیایی،شنظرازنانوپوششاینعملکردوانتخابنمونهبهتریننهایتدرآن ها،ساختپارامترهایبهینه سازیومحصولازمتعددنمونه های

ایننهایترد.گرفتقرارآزمایشاتتاییدموردآبگریزیوپیرسازیمکانیکی،خواصالکتریکی،خواصفیزیکی،خواصفازی،ریزساختاری،
بلیتقامحصولاین.کرداثباتزمانگذردرراآنعملکردصحتنتایجکهگرفتقرارآزمایشموردواقعیشرایطدرخطوهرویبرمحصول
درمشکالتیبروزباعثعزیزمانکشورازمناطقبرخیدرریزگردهاوجودبحرانوشدهذکرمواردبهتوجهبازیرااست،داراراشدنتجاری
آن هاعملکردرداختاللوالکتریکیتجهیزاترویبرآلودگی هانشستازمی تواندآبگریزپوشش هایاینازاستفاده.استگشتهبرقانتقال

عمرطولوشدهکششیاستحکاموسختینظیرمکانیکیخواصافزایشباعثپوشش هاایندرسیلیکانانوذراتوجودهمچنین.کردجلوگیری
حدازبیشافزایشازجلوگیریبهمنجر،آبگریزیوتمیزشوندگیخودخاصیتبهبودنیزوپوششعمرطولافزایش.می دهدبهبودراپوشش
آبگریز هایپوششازاستفادهبابنابراین.می شودسیلیکونیپوشش هایبازدهیافزایشوبرقاتالرکاهشسرویس،طیدرنشتیجریان

.می رسدحداقلبه،نشتیجریانافزایشوتجهیزاترویبر باروگردنشستاثردربرققطعیسیلیکا،نانوذراتباشدهتقویترابرسیلیکون
اثراترحذبراینانوکامپوزیتیپلیمریپوشش هایاینازمی تواناستفاده،موردسرامیکیمقره هایحذرجایبهطرحاینانجامباهمچنین
.کرداستفادهمحیطیآلودگی هایسایرو باروگردازناشینامطلوب

:(محصولافزودهارزش)کاربردهاوقابلیت ها
برقصنعتعایقیتجهیزاتدراستفادهبرایمطلوبخواصباآبگریزوتمیزشوندهخودنانوپوشش•
محیطیتخریببرابردربهترمقاومتوکاریشرایطدرپوشش هاعمرطولافزایشبرایسیلیکانانوذراتازاستفاده•
سیلیکونیپوشش هایسختیدرصدی30بهبود•
سیلیکونیپوشش هایکششیاستحکامدرصدی46افزایش•
سیلیکونیپوشش هایپارگیاستحکامدرصدی50افزایش•
تمیزشوندگیخودخاصیتبهبودوپوششآبگریزیدرصدی26افزایش•

:نامه هاگواهی
.می باشداقدامدستدرطرحایناختراعثبتفرایند

پژوهشگاه نیرو معرفی محصول84صفحه 

1398:تاریخ اتمام پروژه
اشکان ذوالریاستیندکتر آقای : نام محقق



پژوهشگاه نیرو تصاویر محصول

1398:تاریخ اتمام پروژه
آقای دکتر اشکان ذوالریاستین: نام محقق

نانوپوشش سیلیکونی برای تجهیزات عایقی فشار قوی عایقی

85صفحه 



البرز گاز
Alborz Gas Co.

Call for Idea Commercialization پوستر رویداد 86صفحه 

شرکت های محصوالت تحقیقاتی تجاری سازی فراخوان نخستین 
برقمنطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق 

Call for Idea Commercialization




