فهرســـــت مطالب

معرفی شرکت | خط مشی
گواهینامه و افتخارات
مدیران

QR CODE

در هـــــر بخـــــــش توضیحــــــات
بیشـتر و فیلـم محصـول بـا کد
مخصـوص درج شـده کـه بـا
اسـتفاده از دوربیـن گوشـی
همـراه خود میتوانیـد آنرا در
سـایت مشـاهده کنیـد.

فصل اول :سیستمهای رباتیک بازرسی لوله
• رباتهای بازرسی شبکه فاضالب
• ربات پرتابل بازرسی خط لوله
• نرم افزار کاوش
• دوربین بازرسی انشعابات فاضالب
• دوربین بازرسی PushRod
• دوربین بازرسی Quick View
• خودروی بازرسی
• خدمات بازرسی و ویدئومتری
فصل دوم :فناوری های نوین ،ترمیم ،مدیریت شبکه
• ربات تعمیر و ترمیم لوله
• ترمیم شبکه بدون حفاری
• سامانه مدیریت هوشمند شبکه آب و فاضالب
فصل سوم :سیستمهای بازرسی و احیاء چاههای عمیقآب
•دوربینهای بازرسی چاههای عمیق آب
• دوربین چاه پرتابل
• سیستم احیاء
فصل چهارم :پمپ و ماشینآالت شستشوی فشارباال و الیروبی
• واترجت
• جنتکس
• پمپ لجنکش خودمکش
• توپیهای انسداد
• خدمات راهبری و بهرهبراری
معرفی آزمایشگاه رباتهای میدانی

معرفیشرکت کاوشمکانیزهفنآور
شــرکتکاوش مکانیــزه فـنآور بــا داشــتن چهــار گواهی صالحیــت پیمانکاری
در زمینــه آب ،تأسیســات ،بهرهبــرداری و نگهــداری شــبکههای آب و
فاضــاب و نگهــداری و بهرهبــرداری تصفیــه خانــه فاضــاب از ســال 1384
تاســیس شــده اســت و در زمینههــای ذکــر شــده در سراســر کشــور منشــأ
خدمــات مؤثــری در زیرســاختهای صنایــع مختلــف بــوده اســت.
همچنیـن ایـن شـرکت بـا بهکارگیـری اعضـای هیئـت علمـی و فارغالتحصیلان
دانشـگاههای معتبـر در زمینـه طراحـی و سـاخت سیسـتمهای بازرسـی رباتیـک
صالحیـت شـرکت دانـش بنیـان صنعتـی را از معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت
جمهـوری اخـذ نمـوده اسـت .رباتهـای بازرسـی و ویدئومتـری شـبکه
فاضالب ،سیستم احیاء چاه عمیق آب ،ربات تعمیرکار و بازسازی لولهها،
دوربین پیشـرفته ویدئومتری چاه عمیق ،سیسـتمهای شستشـوی فشار
بـاال ،الیروبـی و در حـوزه ITنـرم افزارهای هوشـمند مانیتورینگ و مدیریت
تأسیسـات از جملـه محصـوالت دانشبنیـان ایـن شـرکت میباشـد.
بزرگتریــن پیمانــکار در زمینــه بازرســی و ویدئومتــری در کشــور ،اخــذ تأییده
شــرکتهای معتبــر ماننــد شــرکت مهندســی مشــاور مهــاب قــدس و شــرکت
فاضالب تهران ،عضویت در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران ،اســتفاده
از سیس��تمهای نوی��ن مدیریت��ی از جمل�هـ آخریــن ویرای��ش اســتانداردهای
ISO9001:2008 ،ISO14001:2004 ،OHSAS18001:2007،HSE-MS
در اختیــار داشــتن آزمایشــگاه رباتیــک پیشــرفته و کارگاه ســاخت و تولیــد
مجهــز و داشــتن واحــد تحقیــق و توســعه ( )R&Dفعــال ،بخشــی از ســوابق و
توانمندیهــای ســازمانی ایــن شــرکت بــه شــمار م ـیرود.

خط مشی شرکت
شــرکتکاوشمکانیزهفنآور بــا تأكيــد بــر نگرش“جلــب رضايــت مشــتریان”،
حفــظ محیــط زیســت و صیانــت از انســانها و همــکاری و مشــارکت کارکنــان،
مــوارد منــدرج در ذیــل را ســر لوحــه وظایــف خویــش قــرار داده و ضمــن تعهــد
بــه مــوارد فــوق و پایبنــدی بــه الزامــات قانونــی و ســایر الزامــات ،اعتقــاد دارد
کــه کارکنــان ســازمان کــه بــه عنــوان بــا ارزشتریــن ســرمایه ایــن شــرکت
یشــوند وظیفــه خــود خواهنــد دانســت کــه بــا درک کامــل
محســوب م 
انتظــارات مشــتریان و ســایر طرفهــای ذینفــع در جهــت رســیدن بــه اهــداف
ســازمانی تــاش نماینــد.
اهداف کالن سازمان به شرح زیر است:
 -1اجــرای پــروژه هــا مطابــق بــا مشــخصات ،الزامــات و کیفیــت مــورد توافــق در
قــرارداد بــا توجــه بــه اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی در راســتای افزایــش
ســطح رضایتمنــدی کارفرمایــان
 -2گسترش مشتری مداری و افزایش رضایت مشتریان
 -3ارتقاء و بهبود سطح آگاهی و دانش مدیران و کارکنان
 -4توسعه و بهبود روشهای ساخت و تولید
 -5ثبات کیفی محصوالت و کاهش ضایعات
 -6ایجاد تنوع در محصوالت به منظور تطبیق الگوی تقاضای مشتریان
-8برنامهریــزی و اقــدام منظــم و مــداوم بــه منظور پیشــگیری از آلودگیهای
ههــای زیســت
محیــط زیســت بــا نگــرش بــر شناســایی و ارزیابــی دقیــق جنب 
محیطــی بــر اســاس مراجــع مصــوب (بخصــوص کاهــش مصــرف منابــع).

بازدید رئیسجمهور محترم از دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان-بهار 1396

بازدید وزیر محترم نیرو از غرفه شرکت کاوشمکانیزه در نمایشگاهبینالمللی -WATEXپاییز 1395

گواهینامهها و افتخارات
 جواز تاسیس از وزارت صنعت در زمینه ساخت ربات بازرسی و ویدئومتری انواع لوله ،واترجت،پمپ لجنکش و جنتکس شرکت برتر مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت برگزیده جشنواره پژوهش و فنآوری دانشگاه تهرانگواهینامههای ثبت اختراع در زمینههای:
• دوربین بازرسی چاههای عمیق آب با قابلیت نصب سنسورهای اندازهگیری خواص شیمیایی آب
• ربات بازرسی لولههای فاضالب با قابلیت تنظیم اتوماتیک ارتفاع دوربین
• ربات بازرسی لولههای فاضالب مجهز به سیستــــم لیـــزری اندازهگیری قطــر و دوپهنشدگی لوله
م احیاء چاههای عمیق آب با استفاده از روش شاکسیال
• سیست 
• ربات تعمیر و ترمیم لوله مجهز به بازوی رباتیکی
• دوربین بازرسی و تصویربرداری پانوراما مختص شبکههای فاضالب
 گواهینامه صالحیـت پیمــــــانکاری از سازمــــان مدیــــریت و برنامهریزی کشـــور در رشته آب و تأسیسات گواهینامه صالحیت در بهره برداری و نگهداری از شبکههای جمع آوری فاضالب از وزارت نیرو گواهینامه صالحیت در بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضالب از وزارت نیرو گواهینـــــــامه استانـــــدارد مدیریت کیفیـــــت ISO9001:2008 گواهینامه استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001:2007 گواهینامه استاندارد مدیریت محیط زیست ISO14001:2004 گواهینامه سیستم مدیریت HSE -گواهینامه  CEدر زمینه Product Survey & Cameraman Robotic

مدیران
مدیــران اصلــی و اعضــای هیئــت مدیــره ایــن شــرکت از مدیــران متخصــص و
اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاههای معتبــر میباشــند:
بهــــــزاد قــــدیری
دکتــری مهندســی مکانیــک از دانشــگاه مــک گیــل کانــادا ،عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه تربیــت مدرس
مجید محمدی مقدم
دکتــری مهندســی مکانیــک از دانشــگاه تورنتــو کانــادا ،عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه تربیــت مــدرس
علیرضـــا هـــادی
دکتــری مهندســی مکانیــک از دانشــگاه تهــران و عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه تهــران
غالمحسین محمدی
فوق لیســانس مهندســی مکانیــک از دانشـگاه تهران
فرهـــــاد پاســدار
مهندس مکانیک ،دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
عبـــاس شــــرفی
فوق لیسانس مهندسی محیط زیست

سیستمهای رباتیک
بازرسی لوله
Pipe Inspection
Robotic Systems

فصل اول

سیستمهای رباتیک
بازرسی لوله

Pipe Inspection Robotic Systems

PanoBot

رباتهای بازرسی شبکه فاضالب
رباتهای بازرسـی در حوزه بازرسـی شـبکه فاضالب به دو دسـته
یشـوند .رباتهای  CCTVبا استفاده از
 CCTVو  SSETتقسـیم م 
قابلیـت  Pan-Tiltاقـدام بـه تصویـر برداری کامل از داخل شـبکه
تهـای  SSETقابلیـت  Pan-Tiltرا بـه صـورت نـرم
میکننـد امـا ربا 
افـزاری در اختیـار کاربر قـرار میدهند(.واقعیت مجازی)
شـرکتکاوشمکانیزهفن آور همـگام بـا سـایر برندهـای جهانـی بـرای
اولیـنبـار در کشـور موفـقبـهطراحـیوسـاختربـاتپانورامابهعنـوان
نسلجدیدسیستمهایبازرسی،بانامتجاریPanoBotشدهاست.

PanoBot
ویژگیهای
منحصر به فرد
ربات پاناروما

SewBot VI

رباتی از خانواده
CCTV

Pano

Bot

دو دوربین دیجیتال با کیفیت  Full HDو زاویهدید بیش از  180درجه
تولید تصویر واقعیت مجازی به صورت  360درجه از داخل لوله
ترسیم و پیکربندی سه بعدی کل شبکه مورد بازرسی
تشخیص خودکار اجزای داخل شبکه به کمک هوش مصنوعی
باالبر اتوماتیک لنز دوربین جهت تنظیم دقیق ارتفاع به کمک سنسورهای فاصله سنج
اندازهگیری دوپهن شدگی لوله ،شیب ،دما و فشار به کمک سنسورهای پیشرفته
انتقال اطالعات با استفاده از تکنولوژی فیبر نوری
تولید7نوعگزارشاز عملیاتبازرسیمنطبقبر استاندارد WRCو ارتباطبا نرم افزار ArcGIS
ربـات هـای بازرسـی  CCTVشـرکت کاوش مکانیـزه فـن آور بـا نـام تجـاری  SewBotیکـی از
قویتریـن محصـوالت بازرسـی و ویدئومتـری شـبکه میباشـد SewBot VI .جدیدتریـن
نسـل از ایـن خانـواده میباشـد کـه بـا تکیـه بـر تجربیـات حاصـل از  4000کیلومتـر بازرسـی
خطـوط در سراسـر کشـور توسـط نسـلهای اول تـا پنجـم ،کلیـه الزامـات مـورد نیـاز حـوزه
بازرسـی را منطبـق بـا آخریـن اسـتانداردها دارا میباشـد.

SewBot VI

SewBot I

دوربین بازرسی با قابلیت
تنظیم ارتفاع دوربین

SewBot V

دوربینبازرسیباقابلیتاتوماتیکتنظیمارتفاعلنزدوربین
تکنولوژی اندازهگیری لیزری
ورودبهلولههایباقطرحداقل150میلیمتر

SewBot IV

دوربین بازرسی با قابلیت نصب لیزر پروفایلر
سختافزار سازگار با تکنولوژی فتوگرامتری

SewBot III

دوربیــن بازرســی بــا قابلیــت گــردش
نامحــدود PAN , TILT

SewBot II

دوربیــن بازرســی بــا قابلیــت اندازهگیــری
لیز ر ی

سیر تکامل رباتهای بازرسی شبکههای فاضالب کاوش مکانیزه

ویژگیهای نسل ششم دوربینهای بازرسی شبکه فاضالب
دوربین ()Camera Head
دارای دوربین بازرسـی رنگی با تفکیکپذیری باال و قابلیت زوم و پارامترهای کنترل شـونده
قابلیت حرکت دوربین در دو راستای ( Panنامحدود) و )120(Tilt
مجهز به ِالمانهای نوری قابل تنظیم بر مبنای تکنولوژی LED

بستر رباتیکی ()Crawler
قابلیت طی لولهها با اقطار مختلف و حداقل قطر  150میلیمتر
تنظیم ارتفاع لنز دوربین توسط باالبر اتوماتیک
دارای تکنولوژی حلقه لیزر جهت اندازه گیری دو پهن شدگی بدون توقف ربات
بستر رباتیکی ضد آب با درجه مراقبت  IP68و ضد انفجار
امکان جداسازی ماژول دوربین (طراحی ماژوالر) و تعویض با سایر ماژولها

سیستم کابل جمع کن ()Winch
اتوماتیک ،ماژوالر و سبک
سنکرون شده با حرکت ربات
مجهز به فاصلهسنج سخت افزاری با دقت باال
قابلیت جمع کردن حداقل 300متر کابل مخصوص بازرسی (روکشپلییورتانوضدفرسایش)
دارای سیستم کنترل و دستگیره فرمان مجزا
مجهز به النچر حمل ربات

ربات پرتابل بازرسی خط لوله SewBot P
• 2موتور گیربکس آلمانی قدرتمند جهت چرخش درجا و باال رفتن از سطوح شیبدار تا  30درجه
•دوربین جلویسونی با قابلیت زوم  10x( 100Xاپتیکال 10x-دیجیتال)
 Focusدستی ،اتوماتیک و قابلیت چرخش  360درجه ( )panو  120درجه ()tilt
• دارای دوربین عقب برای تسهیل در عملیات ویدئومتری
• مجهز به چند سری  LEDبا روشنایی باال و قابل تنظیم برای دوربین عقب و جلو
• دارای باالبر جهت تنظیم ارتفاع اتوماتیک لنز دوربین
• تکنولوژ یخود تنظیمکنندهلنز دوربین حین عبور از سطوح ناهموار( تصویر همیشه راست)

• دارای کنسول کنترل بیسیم ()Wireless control system
• کابل جمع کن اتوماتیک دارای  120متر کابل و قابل افزایش
تا  550متر
• دارای سنسور شیب سنجی
• دارای سیستم هشدار دهنده خارج شدن سیستم از آب
بندی
• مناسب جهت بازرسی لوله با قطر  150تا  1400میلیمتر
• درجه استاندارد مراقبت IP68

ویژگیهاینرم افزار کاوش4
تثبیت تصویر دوربین هنگام حرکت ربات
در نرم افزار کاوش ،4از روشهای نرم افزاری و سخت افزاری نوین برای تثبیت
تصویر دوربین هنگام حرکت ربات و کاهش لرزشها استفاده شده است.
تصویر همیشه راست حین چرخش PAN/TILT
تولید گزارش رتبهبندی خطوط فاضالبرو
طبقهبندی فاضالبرو بر حسب درجه شدت
عیوب (بهرهبرداری و سازهای)
انتقال دادهها به سیستم  ArcGISمنطبق بر
استاندارد WRC

مدیریــت داده هــای
تصویــری و سنســوری
مانیتورینــگ همزمــان
داد ههــای سنســوری
اندازهگی ـ ــری شیـ ـ ــب
و س ـ ـ ــایر مشــخصات
فیزیک ـ ـ ـ ــی لولـ ـ ــه بــه
صــورت بــر خــط

ُ
اندازهگیریآسیبهایفیزیکیجدارهلولهباروشهایاپتیکی،لیزریوفتوگرامتری

سایر ویژگیهای نرمافزار کاوش 4
ی شیب ارتقاء یافته
سیستم اندازهگیر 
هنگام تولید دادههای شیب ،حرکات ناخواسته ربات روی مقادیر دادهها اثر
میگذارند .در نرم افزار جدید کاوش به منظور حذف Outlierهای اندازهگیری
شیب؛ از یک تخمین زننده مناسب استفاده شده است.
استفاده از توانایی پردازش موازی سیستمعامل ،برای ارتقاء نرمافزار
قابلیت اجرا روی سیستم عاملهای X64 bit/x32bit MS Windows

تولید انواع گزارشات متنی ،گرافیکی ،نموداری و تصویری
منطبق بر کدینگهای استناندارد  En 13508 WRCو مطلوب
کارفرما با افزودن منوهای انتخابی

دوربینهای بازرسی انشعابات فاضالبSewCam
انشـعابات فاضالب پر حادثه ترین و به علت برگشـت فاضالب به داخل منازل مسـکونی یکی
از پـر هزینهتریـن مسـائلی اسـت کـه کارفرمایـان و پیمانـکاران بهرهبرداری با آن مواجه هسـتند.
دوربینهـای بازرسـی  PushRod Cameraیـک ابـزار کاربردی و مناسـب برای انواع بازرسـیهای
شـبکه ،انشـعابات و لولههای زیر زمینی ( تحت فشارسـیال ،بدون سـیال) میباشـد.

Locator 512 HZ

جهت یافتن مکان دقیق
دوربین از روی زمین
Locator 512 HZ

SewCam III

SewCam II/I

• دارای دوربین با قطر  5تا50میلی متر به همراه 6
تا  12عدد  LEDقوی
• کاربرد در لولههای  6تا  200میلیمتر
• دارای مرکز کننده جهت قرار گیری دوربین در مرکز
لوله و ثبت تصاویر دقیقتر
• پیکسل480 x 720 NTSC 576 x 720 PAL :
• درجه مراقبت IP68
• دارای کیف مهندسی با صفحه نمایش  8اینچ،
جعبه کنترل  ،DVRکابل جمع کن ،باتری و شارژر
انواع دوربین از 5تا  50میلیمتر

انواع مرکز کننده ()Skeed

دوربین بازرسی PushRod

• قابلیت نصب دوربین های ساده و  pan-tiltدار از قطر  40تا  50میلیمتر برای
استفاده در انشعابات با قطر  50تا  600میلیمتر
• کنسولکنتر لشاملصفحهنمایش  8اینچ ،جعبه کنترل  ،DVRباتری و شارژر
•  12عدد  LEDبا روشنایی باال
• پیکسل720X480 NTSC 720X576 PAL :
• کابل جمع کن متناسب با طول کابل
• انواع هادی دوربین یا مرکز کننده در سایزهای مختلف برای نگه داشتن
دوربین در مرکز لوله
• قابلیت تحمل فشار تا  10بار و درجه مراقبت IP68

دوربین بازرسی Quickview
• با رزولوشن و کیفیت باالی 700TVL
• قابلیت بزرگ نمایی 36x :بزرگ نمایی اپتیکال  12xبزرگ نماییدیجیتال
• روشنایی هوشمند با بکارگیری چراغ های LED
• قابلیت کنترل خودکار میزان روشنایی در مواقع بزرگ نمایی مثبت و منفی
• قابلیت درج توضیحات بر روی تصویر
• دارای باتری نصب شده و قابلیت حمل آسان
• قابلیت نمایش واضح تصاویر زیر نور آفتاب

خودروی بازرسی

Inspection Van
بمنظورانجامخدماتبازرسیبوسیلهدوربینبازرسیچاههایعمیقودوربین
بازرسیشبکههایفاضالب،خودروبازرسیموردنیاز میباشد.تجهیزاتمورد
استفادهدر سیستمهایبازرسیبایستیقابلیتحملونقلدر نواحیمختلف
و آسودگی و ایمنی بکارگیری را داشته باشند .شرکتکاوشمکانیزهفنآور در
راستای تکمیل فرآیند ویدئومتری ،تجهیز خودروهای متنوعی را عملی نموده
است .انواع خودروهای ون ،کامیونت و وانتها (با توجه به نوع استفاده) با
تغییرکاربریوطراحیحرفهایقابلیتاستفادهبمنظور خودروبازرسیرادارند.

امکانات کابین کنترل و تجهیزات خودروهای بازرسی
• طراحی منطبق بر نیازهای بازرسی در دو کابین کنترل و تجهیزات
• نصب واحد کنترل مرکزی ،کامپیوتر و سخت افزار در کابین کنترل مربوطه
• استفاد ه از مواد اولیه مناسب و مرغوب نظیر پروفیلهای فلزی ،انواع
ور قهای استیل ،گالوانیزه ،آلومنیومی و  MDFمتناسب با کاربری آن در
طراحی ظریف و زیبا
• نصب ژنراتور ،UPS،کپسولنیتروژنو سایر لوازم جانبی در کابین تجهیزات
• کابل جمع کن و النچر در کابین تجهیزات
• کابینت بندی مناسب و مستحکم جهت قرار دادن دوربین بازرسی
• مخزن آب به همراه تجهیزات شست و شوی دوربین بازرسی
• سیستم تهویه مطبوع اتاق کنترل
• ایجاد سیستم روشنایی در کابین اپراتور و کابین تجهیزات
• تصویر برداری مدار بسته جهت مشاهده و امنیت تجهیزات
• طراحی و نصب نمایشگرهای الزم جهت مانیتورینگ عملیات
• آب بندی کامل اتاق بازرسی و تجهیزات
•تابلوبرق،منابعتغذیهومدار حفاظتیمستقلبرایاتاقکنترلوتجهیزات

کابینتجهیزات
کابینراننده

کابینکنترل

خدمات بازرسی و ویدئومتری Inspection Services

طبـق قوانیـن و اسـتاندارد هـای بینالملـی و داخلـی نظیـر اسـتاندارد  WRCو ضابطـه 677سـازمان مدیریـت و برنامـه ،میبایسـت سـاالنه شـبکههای جمـعآوری
فاضالب بازرسی و ویدئومتری شوند .ویدئومتری عبارت است از بازرسی دیداری(ضبط ویدئو) و برداشت اطالعات سنسوری مربوط به ابعاد و اندازه آسیبها
و موانـع و موقعیـت آنهـا در خـط لولـه شـبکه فاضالب یـا چاههای آب توسـط ربات بازرسـی و ویدئومتری.

شبکه فاضالب:

شـرکت کاوش مکانیـزه ضمـن طراحـی و سـاخت سیسـتمهای ویدئومتـری،
بزرگترین پیمانکار ویدئومتری در سراسر کشور با بازرسی بیش از 4000کیلومتر
شـبکه فاضلاب ،در ایـن زمینـه آمـاده ارائـه خدمـات ذیـل میباشـد:
• بررسی وجود ترک ،شکستگی در دیواره و کفمنهول ،انشعابریزشیمنهول
وضعيتمحلاتصاالتلولهبهآدمروها،شرایطپلکان یا نردبان ،وجود نخاله
ی کفنردبان ،وجودحیوانات موذی در منهول .
ی سکو 
رو 
• مانیتورینـگ کامـل دیـواره داخلـی لولـه و ارائـه فیلـم ( )DVDو عکس از عیوب
و مشـکالت مشـاهده شـده بـا ذکـر متـراژ محـل عیـوب و مشـخص کـردن محـل
دقیـق آن جهـت رفـع عیـب (.بـا اسـتفاده از دوربین مجهـز بـه)Pan/Tilt
• تهیـه نقشـه وضعیـت شـبکه جمـع آوری فاضلاب و مشـخص کـردن نقـاط
بحرانی و مشکل دار در نرم افزار  GISجهت برنامه مدیریت و نگهداری و لینک
گزارشـات اعـم از فیلـم ،تصویـر و  PDFروی ایـن نـرم افـزار.

تونلهای انتقال فاضالب:

ایـن شـرکت بـا سـاخت و بهرهگیـری از شـناور بازرسـی ،تمامـی خدمـات بازرسـی
لهـای انتقـال بـا اقطـار  1000تـا  3000میلیمتـر
و ویدئومتـری فاضلاب را در تون 
و حـاوی سـیال کـه امـکان انسـداد و انحـراف آنهـا وجـود نـدارد را ارائه میدهد.

فصل دوم

، تعمیر،فناور یهای نوین ترمیم
نگهداری و مدیریت شبکه فاضالب

New technologies of Rehabilitation , Maintenance And
management of sewage networks

تعمیر و ترمیم شبکه فاضالب

در شـبکههای فاضالب عملیات ترمیم و اصالح شـبکه بایسـتی پس از کشـف عیوب و با سـرعت عمل و دقت باال صورت پذیرد .چرا که عدم توجه به مشـکالت
شـبکه موجب پدید آمدن مشـکالت و بحرانهای جبران ناپذیری میگردد .این فرایند شـامل ترمیم انشـعابات ،برش اضافه انشـعابات ،برش ریشـه درختان،
تعویـض نواحـی آسـیب دیـده نظیـر ریزشهـا ،پارگیهـا ،و انسـدادهای سـاختاری میباشـد .شـرکت کاوش مکانیـزه فـنآور بهمنظـور ارائـه بهترین خدمـات در این
زمینهاقـدام بـه تأمیـن و سـاخت تجهیـزات مرتبـط نمـوده اسـت :ایـن تجهیـزات شـامل سیسـتم رباتیـک قطـع زوائـد ،سیسـتمهای ترمیـم شـبکه بـدون حفـاری بـا
اسـتفاده از روشهـای  CIPPو  EPLو همچنیـن اسـتفاده از انـواع توپیهـای ترمیـم شبکهمیباشـد.

ربات تعمیر و ترمیم لوله

Sew Cutter

یکـی از اقدامـات مـورد نیـاز در نگهـداری و بهسـازی شـبکه هـای فاضلاب ،قطـع زوائـد وارد شـده بـه لولـه ماننـد ریشـه
درختـان ،انشـعابات افتـاده و غیـره میباشـد .مهمتریـن ویژگیهـای  Sewcutterبـه شـرح ذیـل میباشـد:

 دارای  4درجه آزادی در حین انجام عملیات مجهز به دوربین ویدئومتری آنالین قابلیت نصب انواع ابزارهای برش و تعمیرات دارای کنتر لباکس پرتابل و ماژول کنترل نیروی اعمالی دارای نیروی محرکه هیدرولیکی و نیوماتیکی -قابلیت دسترسی به کلیه زوایای داخلی لوله

نفوذ
ریشهدرختاندرشبکه
فاض ــاب
نمونه
انشعاب معیوب در
شبکهفاضالب

ترمیم شبکه بدون حفاری

نحوه عملکرد سیستم ):EPL(Epoxy Pipe Lining

• آزمودن لوله جهت نشتیابی
• تمیزسازی و زدودن خوردگیها و رسوبات داخل لوله از طریق ایر بالست
• تزریق مخلوط اپوکسی داخل لوله توسط فشار هوا بصورت یکنواخت
• شکل گرفتن پوشش اپوکسی در داخل لوله

نحوه عملکرد سیستم (:CIPP(Cured In Pipe Place

• بازرسی لوله توسط دوربینهای ویدئومتری جهت کشف موانع احتمالی و انشعابات معیوب
• اصالح و تعمیر موانع موجود با استفاده از ربات قطع کننده زوائد و انشعابات معیوب
• تزریق الیه منسوج بیبافت آغشته به رزین اپوکسی با فشار به داخل لوله معیوب
• دمیدن هوای فشرده یا بخار در داخل الیه تزریق شده
• شکل گرفتن لوله جدید در داخل لوله معیوب

ترمیم شبکه توسط توپیهای انعطافپذیر ترمیم کننده( FPP( Flexible Pipe Plug

ایـن توپیهـا کـه بـر روی یـک زوج چـرخ سـه تایـی بـا زاویـه 120درجـه نصـب شـدهاند ،پـس از پوشـشدهی توسـط انـواع
رزینهـای ترمیـم وارد لولـهمیشـوند و در نقـاط آسـیبدیده اقـدام بـه انجامعملیـات مینماینـد.

طرحهای R&Dو پروژههای در حال اجرادر زمینه سیستمهای
فناوری اطالعات و سامانه هوشمند:
 .1مدیریت ظرفیت شبکه فاضالب ،بهره برداری و تعمیرات
و نگهداری این خطوطSewerDSS.Net -

سامانهمدیریت هوشمند شبکه آب و فاضالب:
امروزه با رشد و توسعه گسترهی صنایع مختلف ،برای مدیریت یکپارچه و ارتقای
نظارت بر روی عملکرد سیستمهای مختلف در تمامی حوزهها ،استفاده از مزایای
فناوری اطالعات و سامانههای هوشمند اجتناب ناپذیر گردیده است .از این رو
شرکت دانش بنیان کاوش مکانیزه فن آور با استفاده از تجارب و توانمندیهای
خود در زمینه  ITو همچنین با بهره گیری از کارکنان متخصص ،به دستاوردهای
قابل توجهی در زمینه استفاده از سامانههای هوشمند و تولید نرم افزارهای
تخصصی در صنعت آب و فاضالب دست یافته است.

سامانه SewerDSS.Netبرنامه ای است حمایتی از کلیه فعالیت های مربوط به
مدیریت ظرفیت شبکه فاضالب ،بهره برداری و تعمیرات و نگهداری این خطوط.
این سامانه راهنمای بازرسی ،تمیز کاری ،تعمیرات ،بازسازی و جایگزینی لوله در
خطوط فاضالب خواهد بود .هدف کلیه فعالیت ها ،ارزیابی شرایط شبکه جهت
تصمیمسازیپیراموندستور کار زمانبندیشدهواولویتنحوهانجاماقدامات
بهینهموردنیاز جهتبهرهبرداریمطلوباز شبکهفاضالبمیباشد.

اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته توسط متخصصین
شرکت در این زمینه بشرح ذیل می باشد:
• پایش و مدیریت بازرسی های ویدیومتری توسط ربات های کنترل شده از راه
دورSewBot VMS-

• پایش و مدیریت ویدیومتری توسط دوربین های بازرسی چاهKBIC VMS-
• ویدیومتری و پایش وضعیت خطوط لوله نیمهپر توسط
ربات شناور SailBot VMS-

GIS Reports

فصل سوم

سیستمهای بازرسی
و احیاء چاههای عمیق آب

Borehole Inspection And
Rehabilitation Systems

Borhole Camera

KBIC IV

دوربینهایبازرسیچاههایعمیق آب
به منظور بازرسی تصویری و در صورت نیاز بازرسی شیمیایی چاههای عمیق به کار می رود .محصوالت شرکت
کاوش مکانیزه فن آور پاسخگوی نیاز های صنعت آب کشور در بازرسی و ویدئومتری حرفهای چاه نو ،فرسوده،
بازسازی شده و احیاء شده میباشد .بازرسی محوری و شعاعی جداره چاه ،بازرسی تا عمق  1000متر  ،امکان
افزودن سنسورهای بازرسی شیمیایی ،قطر کم و مناسب جهت سایزهای مختلف لوله جدار از جمله مزیتهای
دوربینهای بازرسی کاوش مکانیزه میباشد.

: : KBIC IVاین سیستم بهمنظور بازرسی
چاهها با دقت و کیفیت باالتر طراحی و
ساخته شده و مجهز به حباب پلیمری مقاوم
میباشد .همچنین سیستم نورپردازی
این دوربین به تکنولوژی  SMDارتقا یافته
و ماژول مجزا جهت کنترل اپراتور از دیگر
امکانات این سیستم میباشد.

نه ـ ـ ــای وی ــدئومتـ ـ ـ ــری چـ ـ ـ ــاه کاوش مکانیـ ـ ـ ــزهفـ ـ ـ ـنآور
سی ـ ــر تکام ـ ـ ـلدوربی ـ ـ 

دوربین چاه پرتابل KBIC P
• دارای دوربین با قطر  45و طول  610میلیمتر و وزن  4کیلوگرم
• ضدآب ،درجه مراقبت  ، IP68تحمل فشار تا  50بار
• محدوده دید  120درجه ،قابلیت چرخش نامحدود
• دارای نمایشگر دیجیتال  10اینچ
• دارای کابلجمعکن الکتریکی با  300متر کابل
• قابلیت نصب سنسور دما و قطبنما
• قابلیتکنترل از راه دور با فاصلهفرستنده 100متر
• دارای اپلیکیشن اندروید برای کنترل دوربین و ضبط صدا

KBIC I

KBIC II

KBIC III

سایر ویژگیهایدوربینهایبازرسیکاوش
•دارایدوربینبازرسیرنگیباقابلیتزوموتفکیکپذیریباالوکنترلتوسطنرمافزار
• قابلیت حرکت دوربین در دو راستای ( Panنامحدود) و )±120( Tilt
• مجهز به سیستم کنترل و دستگیره فرمان مستقل
• مجهز به المانهای نوری قابل تنظیم بر مبنای تکنولوژی SMD
• قابلیت اتصال به نرم افزار بازرسی کاوش جهت ثبت دادهها و تولید گزارشات
• مجهز به کابل جمعکن اتوماتیک و سه پایه نگهدارنده دوربین
• قابلیت نصب انواع سنسورهای شیمیایی
• قابلیت نصب بر انواع خودروهای بازرسی
• دارای کابل با قطر کم و نیروی کششی باال

مرکز کننده :Centralizer

این دوربین دارای مرکز کننده جهت
تصویـــــربرداری متقــارن ،پایدار
و بدون لرزش میباشد.

تجهیزات جانبی:

کنسول کنترل سیستم

نرم افزار بازرسی کاوش4

سه پایه دوربین

کابین تجهیزات
مجهز بهکابلجمعکن اتوماتیک

سیستم احیاء Borhole Rehabilitation

پس از آشکار شدن عیوب توسط دوربین ویدئومتری چاه ،نیاز به برطرف کردن نواقص
و احیاء چاه میباشد .درحال حاضر روشهای گوناگونی از قبیل برس زنی ،اسید شوئی،
پیستون زنی ،آلتراسونیک و غیره جهت احیاء چاه عمیق آب مورد استفاده قرار میگیرد.
احیا چاه آب ،با دو روش شوک سیال و واترجت از روشهای نوین بوده و از مزایای
استفاده از این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• حذف رسوبات سخت کربنات کلسیم از دیواره چاه
• حذف رسوبات نرم باکتریایی از دیواره چاه
• نفوذ باال و تاثیر بر پشت دیواره چاه جهت حذف رسوبات
•حفظکیفیتآب(فیزیکی،شیمیاییوبیولوژیکی)
• کاهش زمان احیاء و از مدار خارج شدن چاه
•درصورت نیاز استفاده از روشهای مکمل:
اسیدشویی ،پیستونزنی و بر سزنی

کاوش مکانیزه فن آور مبتکر سیستم هوشمند احیاء چاه عمیق آب با تکنولوژی
شوک سیال آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه احیاء چاه میباشد.

فصل چهارم

پمپ و ماشین آالت
شستشوی فشار باال و الیروبی

Pumps And High Pressure Washing
Machines And Dredging Systems

از جملـه تجهیـزات شستشـوی فشـار بـاال جهـت الیروبـی انـواع لولـه و مسـیرهای مختلـف سیسـتمهای واترجـت
میباشـند .ایـن محصـوالت بسـته بـه نیـاز قابـل تجهیـز و کاربـری سـازی بـر روی انـواع خودروهـا از قبیـل کامیـون،
کامیونـت ،وانتنیسـان و یدککـش هسـتند.

WJ 5000

واتر جتWaterjet :

مشخصات اجزای سیستم واترجت:
پمپ فشار قوی:
سیلندر پیستون سرامیکی با فشار  150-600بار و دبی  100-350لیتر بر دقیقه

قرقره و شلنگ فشار قوی:
قرقـره متحـرك بـا قابليـت چرخـش  180درجـه ،شـلنگ جمـع کـن اتوماتیـک و
سـورتر شـلنگ بـا تـوان هیدرولیکـی
مخـزن آب :ظرفيـت  4000ليتـر بـه بـاال ،اسـتوانه ای شـكل و ضخامـت بدنـه 4
ميليمتـر ،دارای  2عـدد مـوج گيـر.
آبرسانی مخزن :از طریق 25متر شلنگ آبرسانی با قرقره یا از طریق منهول
نازل شست و شو :دارای انواع ناز لهای شست و شو بنا به سفارش
( تخممرغی -بمبی -سهوجهی -چرخشی -قایقی -زنجیری -ریشه ُبر)
کنتـرل پنـل :گيـج دور موتـور ،دكمـه كاهـش يـا افزايـش دور موتـور ،گيـج
كنتـرل فشـار روغـن هيدروليـك ،گيـج فشـار آب ،قطـع كـن اضطـراری ،تايمـر
كاركـرد ،چـراغ كنتـرل پنـل ،دکمـه کنتـرل قرقـره

WJ 2500

پمپ لجن کش خودمکشSP Pump :

جهت شستشـو و الیروبی تأسیسـات و شـبکههای فاضالب پمپ خودمکش
لجـن مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .در ایـن محصـوالت بـه کمـک یـک پمـپ
پهـا بـا
وکیـوم دیافراگمـی عمـل تخلیـه هـوا و رسـاندن سـطح مایـع بـه پم 
سـرعت انجـام شـده و مـواد لجنـی سـنگین را براحتـی جابجـا میکند .انـواع این
له�ای متنوع با نام تج�اری  KSP100 ، KSP150، KSP200که
پمپه�ا درمد 
سـاخت ایران و مهندسـی معکوس شـده پمپهای طرح  Selwoodانگلسـتان
له�ای KSP4،
یش�ود .همچنی�ن بمنظ�ور کاه�ش هزین�ه مد 
هس�تند ،تولی�د م 
لهـای ایرانـی قابـل ارائـه اسـت.
پهـای چینـی و دیز 
 KSP6، KSP8بـا پم 

جنتکسJentex :

جهت شستشو و الیروبی همزمان خطوط و تاسیسات آب و فاضالب از
سیستمهای جنتکس استفاده میشود .صرفهجویی در زمان  ،هزینه و افزایش
بازدهی از جمله مزایای استفاده از این سیستم میباشد.

ویژگی اجزا سیستم پمپ لجن کش:

مشخصات اجزا سیستم جنتکس:

شاسیخودرو :خودروهای جكو ایسوزو از 6تنبهباال ،کامیون3و  2محور.
حجم مخزن :شامل دو بخش مخزن آب و لجن از سایز  3000-14000لیتر
سیسـتم تخلیـه لجـن :درب تخلیـه لجـن توسـط جـک هیدرولیـک باالبرنـده
مخـزن ،شـیر تخلیـه.
پمـپ فشـار قـوی آب :سـیلندر پیسـتونی بـا فشـار کاری 150-200بـار و دبـی
 100-350لیتـر بـر دقیقـه
پمپ وکیوم :با ظرفیت مکش لجن از  4000-300متر مکعب بر ساعت
قرقـره و شـلنگ فشـار قـوی :دارای قرقـره متحـرك بـا قابليـت چرخـش 180
درجـه نصـب شـده در انتهـای خـودرو  ،دارای سیسـتم شـلنگ جمـع کـن و سـورتر
شـلنگ ،دارای سیسـتم هیدرولیکـی برای نیـروی محرکه
سیستم آبرسانی :دارای قرقره شلنگ به ظرفیت  50متر و شیر آتشنشانی
بـوم متحـرک :دارای بـوم تلسـکوپی بـرای مانـور و جمـعآوری آسـان لجـن بـا
قابلیـت چرخـش  270درجـه
کنتـرل پنـل :گيـج دور موتـور ،دكمـه كاهش/افزايـش دور موتـور ،گيـج كنتـرل
فشـار روغـن هيدروليـك ،گيـج فشـار آب ،قطـع كـن اضطـراری ،تايمـر كاركـرد،
چـراغ كنتـرل پنـل ،كنتـرل بـاز و بسـته شـدن قرقـره

• عملکرد تمام اتوماتیک
• سيستم خودمكش)Self-Prime) SP
• قابل نصب بر روی یدککش یا تانکرهای حمل لجن
• مجهز به موتور دیزل ایرانی یا خارجی()Perkinz
• دارای استـــارت الكتـ ــريكی و كنت ــرل پنل
• طراحی شده در سایز های  10 ،8 ،6 ،4و  12اینچ
• ارتفاع مكش پمپ حداکثر تا 9متر بسته به محل استفاده
• دبی دستگاه 160مترمکعب بر ساعت به باال
• هد دستگاه( )Delivery headاز  28تا29متر بسته به مدل
• دارای پروانه چشم باز از جنس استیل ()SS304
• دارای صافی فیلتر

توپیهای انسداد Pipe Plugs
شـرکت کاوش مکانیـزه فـنآور انـواع توپیهـای انسـداد را از سـایز  30تـا  3600میلیمتـر و تـا تحمـل  6بـار فشـار پشـتی تامیـن مینمایـد .کلیـه ایـن
محصـوالت دارای کیفیـت جهانـی و براسـاس اسـتاندارد  EN1610تولیـد و تسـت شـده انـد.
توپیهای تک سایز:
جهت انسداد مسیر با فشار باال و مقطع دایرهای
توپیهای تست جوینت:
ل لولهها
جهت تست محل اتصا 
یهـای انسـداد
توپ 
یپـس
اسـتوانهای با 
دار :جهـت انسـداد و
انحراف جریان از طریق
پمپ

توپی انسداد
استوانهایمعمولی:
جهت انسداد جریان در
مسیر مقطع دایره ای

مخروطیمعمولی
و بایپس دار

جهت انسداد جریان در مسیرهای
بیضی و تخم مرغی شکل

توپیهای ترمیم لوله :جهت ترمی ـ ـ ــم لولــــــه بدون حفــــاری (شکستگی ،در رفتگی جوینت و )...

خدمات راهبری و بهرهبرداری
بهرهبرداری و راهبری شبکههای فاضالب
اینشرکتباداشتنرتبه3گواهینامهصالحیتبهرهبرداریونگهداری
از شبکههای جمع آوری فاضالب و سوابق اجرائی گوناگون آمادگی دارد تا
در این بخش خدمات ذیل را ارائه نماید:
• نگهداری و رفع اتفاقات شبکه فاضالب
• شست و شو و الیروبی شبکه فاضالب به وسیله واترجت
• سمپاشی و کنترل حشرات موذی بوسیله سمپاش و مهپاش
• خدمات پمپاژ با استفاده از پمپهای خودمکش و لجنکش
• بازرسی و بازدید ادواری منهولهای فاضالب در قالب نرمافزار PM
•حفار یو ترمیمشبکهفاضالب(شکستگی ،نفوذ ریشه ،انشعاباتافتاده)

بهرهبرداری و نگهداری از تصفیهخانه و تأسیسات فاضالب
این شرکت با تکیه بر دانش فنی و تجربه کارشناسان مجرب و متخصص با تسلط بر استانداردها و دستورالعملهای سازمان محیط زیست ،نسبت
ههـای فاضلاب از شـرکت
م مینمایـد .رتبـه  4بهر هبـرداری و نگهـداری از تصفیهخان 
ههـای آب و فاضلاب اقـدا 
بـه راهبـری و نگهـداری تصفیهخان 
مهندسـی آب و فاضالب کشـور از سـوابق کاوشمکانیزه است.

رباتهای بازرسی و تعمیر تأسیسات صنعتی

• بازرسی داخل لوله در صنایع آب ،فاضالب ،نفت ،گاز و پتروشیمی
• تعمیر و بازسازی رباتیک تأسیسات صنعتی

رباتهای دسترسی و تعمیر تأسیسات دریایی
• شناسایی و تعمیر تأسیسات دریایی
• اجرای عملیات امداد و نجات در اعماق دریا

آزمایشگاه رباتهای میدانی Field Robotics Lab
رباتهـای میدانـی بـا حضـور در محیطهـای خـاص بـه انجـام مأموریتـی ویـژه
میپردازنـد .ایـن رباتهـا علاوه بـر قابلیـت تحمـل شـرایط سـخت محیطـی ،بـه
کمـک سنسـورهای خـود توانایـی درک و تشـخیص وضعیـت محیـط را دارنـد و بـا
حفـظ پایـداری بـه ادامـه مــأموریت میپـردازد.در این آزمایشـگاه کلیـه خدمات
مربـوط بـه طراحـی و تحلیـل رباتهای میدانی بنا به سـفارش انجـام میپذیرد.

رباتهای هوشمند جستجو و کنترل محیطی

• قابلیت طی مسیرهای صعب العبور
• سنسور پیشرفته جهت شناسایی ،آنالیز محیط،
پرهیز از برخورد باموانع و ایجاد نقشه سه بعدی
•پردازشقویبرایاجرایالگوریتمهایتصمیمگیری
• سیستم مبادله اطالعات با ایستگاه مرکزی

شرکت کاوش مکانیزه فنآور

دانشکده علوم و فنون نوین

آزمایشگاهرباتهایمیدانی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

نشانی آزمایشگاه :تهران .کارگر شمالی ،بعد از پل حکیم ،دانشکده علوم و فنون نوین

