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 با روش پیچش الیاف و تست آن انتقال قدرت کامپوزیتی طراحی و ساخت دکل :پروژه عنوان
 های کنترل خوردگی در صنعت برقطرح توسعه فناوری عنوان طرح:

 های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برقتوسعه فناوریطرح  واحد اجرایی:
 24(: )ماه اجراي پروژه زمان مدتورد برآ

 :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشریح پروژه

 

هاای  باشد. دکلهای پایه پلیمری میای و ساخت یک نمونه دکل انتقال قدرت با استفاده از کامپوزیتهدف از این پروژه طراحی سازه

نصب در مناطق صعب العبور و همچناین مقاومات در برابار پدیاده     انتقال قدرت کامپوزیتی به علت مزایایی همچون سبکی و سهولت 

هاای  خوردگی، نسبت استحکام به وزن باال و خصوصیات ارتعاشی مناسب و عایق الکتریسیته بودن، جایگزین بسیار مناسبی برای دکل

 باشد.فلزی، بتونی و چوبی می

شناساایی  المللای و شارایب باومی ک اور     بر اساس استانداردهای باین های دکل انتقال قدرت در این پروژه ابتدا قیود طراحی و آزمون

انتقال قدرت فعلی مورد استفاده در صنعت  هایدکلگردد. سپس های مذکور تبیین میای دکلای و غیرسازهگردد و کلیه قیود سازهمی

اد و خواص م خص انتخاب گردیده، دکل انتقال گیرد. یک نوع دکل انتقال قدرت با ابعاز دیدگاه فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار می

ماواد اولیاه ماورد اساتفاده بارای      گردد. طراحی میو بر اساس روش تولید پیچش الیاف قدرت از جنس کامپوزیت برای مصرف م ابه 

. دکال انتقاال قادرت    شاود درنظر گرفتاه مای  طراحی دکل مذکور الیاف شی ه و رزین پلی استر تولید شده توسب صنایع داخلی ک ور 

عملکرد مکانیکی دکل کامپوزیتی با نمونه غیرکامپوزیتی طراحی شده از جنس کامپوزیت با نمونه م ابه غیرکامپوزیتی مقایسه گردیده، 

بایستی به صاورت م اخص من ار باه     گردد. طراحی مورد نظر میبر اساس معیارها و قیود شناسایی شده در مرحله قبلی، مقایسه می

 ای گردد. زن و افزایش خواص سازهوکاهش 

های الزم قرار خواهد گرفات و  شود و مورد آزموندر مرحله بعد، یک دکل به صورت نمونه با استفاده از روش پیچش الیاف ساخته می

 باشد.می (prototype)نمونه طراحی و ساخته شده  های تایید طراحیشود. آزمونهای مورد نظر در قالب آزموننتایج گزارش می

غیرفلزی برای نمونه تولیاد شاده و همچناین     در نهایت مقایسه اقتصادی بین قیمت تمام شده محصول کامپوزیتی در مقایسه با نمونه

 تولید انبوه م ابه صورت خواهد پذیرفت.

 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 هادی ترتیب و توالی الیهطرح نهایی دکل کامپوزیتی م تمل بر نق ه ساخت، الگوی پیکربن

 

 


