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ویژگی های کلی روکش عایقی

Birds Gaurd

روکش عایقی محافظ خطوط انتقال در مقابل پرندگان
طراحی و ساخت برای اولین بار در ایران
دسحالیىِ دسوطَسّای پیطشفتِ تَیظُ دسعی چٌذ دِّ اخیش ضاّذ استفادُ اص اًَاع سٍضْای خغَط َّایی عایك ضذُ هی
تاضین ،لیىي اهشٍصُ ضثىِ ّای خغَط اًتمال ٍ تَصیع دس تیطتش وطَسّای دس حال تَسعِ ٍ جْاى سَم تا استفادُ اص ّادی
ّای لخت اجشا هی ضًَذ.
لزا ٍجَد ّادیْای لخت دس ضثىِ ّای َّایی فاصلِ داس خغَط اًتمال ًیشٍی تشق ،اص یىغشف داسای هطىالتی اص لثیل ًیاص
تِ استفادُ اص یشاق آالتٍ ،جَد وادس فٌی آهَصش دیذُ ٍ صشف ّضیٌِ ّای صیاد جْت تعویش ٍ ًگْذاسی هی تاضٌذ ٍ اص
عشف دیگش ایجاد هطىالتی است وِ اص تیشٍى تِ ایي ضثىِ ّا اعوال هی ضًَذ،وِ اص عوذُ تشیي آًْا هی تَاى تِ تشخَسد
پشًذگاى تا سیوْای تشق داس ٍ دس ًتیجِ ایجاد اتصالی فاصی ٍ یا فاص تِ صهیي اضاسُ وشد.
تٌاتشایي حضَسپشًذگاى تَیظُ دس هٌاعمی وِ هْاجشت پشًذگاى تِ آى ًاحیِ یا هٌغمِ صیاد تاضذ ،تشای ضثىِ ّای خغَط
اًتمال ًیشٍ هطىالت عذیذُ ای سا تِ ٍجَد هی آٍسًذ ،صیشا

 دس ٌّگام ًطست ٍ تشخاست پشًذگاى تشسٍی سیوْا ی ّادی ،تشخَسد تال آًْا تیي سیوْای دٍ فاص ٍ یا سین یه
فاص ٍ تذًِ دول ،تاعث اتصال فاصی یا اتصال فاص تِ صهیي هی ضًَذ.
 یا هطاّذُ ضذُ است وِ فضَالت پشًذگاى وِ سٍی یه سین فاص ًطستِ اًذ تا سین دیگش فاص وطیذُ ضذُ؛

ٍ دس ًتیجِ ّش دٍ هَسد فَق تاعث هیگشدًذوِ سیستن ّای حفاظتی پست ّای خغَط اًتمال ًیشٍ فعال ضذُ ٍ خظ سا تی
تشق وٌٌذ وِ ایي هَضَع تذالیل :
 تی تشق ضذى یه هسیش اًتمال ًیشٍ ٍ تحویل خاهَضی اجثاسی تِ هصشف وٌٌذگاى

 گطت صًی ًیشٍّای تعویشاتی جْت تشسسی علت ٍ سفع حادثِ دس عَل هسیش خغَط اًتمال ًیشٍ
 ولیذ صًی ّای ًاخَاستِ ٍ فشسایص تجْیضات ولیذ صًی

تاعث تحویل ّضیٌِ ّای گضاف تِ ضشوت ّای تشق هٌغمِ ای ٍ دس ًْایت ّضیٌِ ّای سشتاس التصاد هلی هی ضًَذ .لزا اًجام
ایي پشٍطُ وِ تشای اٍلیي تاس دس داخل وطَس صَست گشفتِ است ًتایج سَدهٌذ ریل سا تذًثال خَاّذ داضت:
 .1افضایص واسآیی علیشغن ثاتت هاًذى ّضیٌِ ّای خشیذ تجْیضات هحافظ خغَط اًتمال دس هماتل پشًذگاى.
 .2افضایص لاتلیت اعویٌاى خغَط اًتمال دس هماتل پشًذگاى.
 .3واّص فشسایص تجْیضات خغَط اًتمال ًیشٍ ٍ افضایص عَل عوش هفیذ آًْا.
 .4واّص لغع تشق خغَط اًتمال ٍ سضایتوٌذی هصشف وٌٌذگاى.
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واّص ّضیٌِ ًیشٍی اًساًی.
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Technical Characteristics:

مشخصات فنی:

 داسای گَاّی ثثت اختشاع تِ ضواسُ  64167هَسخ  1389/01/18اص اداسُ هالىیت صٌعتی ایشاى.
 داسای لَح تمذیش اص جطٌَاسُ خلیج فاسع تٌیاد هلی ًخثگاى.
 داسای تاییذیِ ًصة آصهایطی اص ضشوت تشق هٌغمِ ای فاسع.
ً صة ضذُ تشسٍی خغَط اًتمال ًیشٍ دس استاى فاسع.
 لاتلیت ًصة تشٍی خغَط اًتمال تا سغح ٍلتاط. 66Kv
 لاتلیت ًصة آساى تشٍی خغَط اًتمال تذٍى ًیاص تِ جذا ساصی ٍ تاص ًوَدى سین ّای اًتمال ٍ اتصاالت هتعلك تِ آًْا.
 داسای لیوت پاییي ٍ هٌاسة تا تَجِ تِ واسایی ٍ حفاظت آًْا.
 لاتلیت ًصة ٍ تعَیض آساى دس هذت صهاى وَتاُ.
 پایذاسی هٌاسة دس هماتل اضعِ هاٍسای تٌفص خَسضیذ.
 لاتلیت ًصة دس تواهی ًماط ایشاى ٍ هستمل اص ضشایظ آب ٍَّایی.
 Service Temperature long Term : 90 C
 Glass Transition Temperature (Tg)(DIN 53756) : -95 C

 هماٍم دس هماتل عَاهل هخشب پشًذگاى (ًَن صدى،خَسدى ،فضَالت ٍ.)...
 عذم آلَدگی ٍ حفاظت اص هحیظ صیست.
 حول ٍ ًمل آساى ٍ تذٍى خغش (ٍصى ون ،حجن ون ٍ هماٍهت ضشتِ پزیشی تاال).
 Density(r) (DIN 53479): 0.95

ً گْذاسی آساى ٍون ّضیٌِ دس اًثاسّا (هماٍم دس هماتل هَش خَسدگی ،صًگ صدگیً ،فَر آب ،سعَتت ٍ )...
 Moisture Absorption(WH2O) (DIN 53715): <0.05%
 Water Absorption at Saturation(WS)(DIN 53495) : <0.05%
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