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 ی ریزنج یبرش ی با سر رییقابل تغ ینیبر تورب شهیرعنوان طرح:  -1

 

 اصفهانکارفرما: آب و فاضالب  -2

 
 ی فاضالببرداری از شبکهبهره  واحد استفاده کننده از نتایج:

 

 توصیف مسئله:-3

انتظار   ستیز طی است که به منظور حفظ بهداشت و سالمت عموم و مح یشهر یها رساختیز نیشبکه فاضالب از جمله مهم تر

ساخت و ساز    رینظ  یوجود عوامل  ل یفاضالب موجود به دل  یهاشبکه  تیوضع  ان، یرود که بدون وقفه کار کند. در طول سال  یم

رود. به طور مثال شبکه    ینامناسب، رو به وخامت م  تیریو مد  یطی مح  طی شرا  ،از حد ظرفیت، باال بودن سن شیاستفاده ب  ف،یضع

جمع    یشبکه شده است. شبکه ها  نیا  شتر یهرچه ب  یریپذ  بیامر موجب آس   نیساله دارد و ا  ۵۰  ی فاضالب شهر اصفهان قدمت

اثر بر    یو خراب  یخوردگ  ترک  ،یاز جمله نفوذ، خوردگ  یها و خطرات  بیخود همواره در معرض آس  دیفاضالب در عمر مف  یآور

 نیدرخت به عنوان گسترده تر  یها  شهیدرختان است. ر  شهیاز لوله و نفوذ ر  یبخش  زشیر  ن،یآالت سنگ  نیاز ماش  یفشار ناش

موجود    ک یدرختان به عنوان    شهیآب و فاضالب شناخته شده است. ر  یلوله ها در شبکه ها  یمسدود شدن و گرفتگ  یعلت ها

شوند مخصوصا   یم دهیبه آب موجود در لوله ها و فاضالب کش بیکنند و به هم ترت هیو آب هستند که تغذ بتزنده به دنبال رطو

اطراف لوله   نیرطوبت در زم  جادیداشته باشد باعث ا   ینشت داشته باشد. اگر لوله نشت  ی به نوع  ایداشته باشد    ی شکست یاگر لوله ا

کند.    یرشدش حرکت م  یآب الزم برا  افتیدر  یو به سمت رطوبت برا  دده  ینشان م   تیرطوبت حساس  درخت به  شهیشود. ر  یم

 ار یش  نیکند از کوچک تر  یم  یشود سع  کیکه به محل اتصال لوله نزد  ینازک است و در صورت  اریدرخت ها ابتدا بس  نیا  شهیر

به رفع انسداد    ازیشود که ن  یها م  ه و کاهش راندمان لول  یرفتگگ  ب،یدرختان در لوله ها باعث تخر  شهینفوذ ر  نیها وارد شود. بنابرا

 یترانشه باز و بدون ترانشه انجام م  یحفار  ی خطوط لوله شبکه فاضالب به دو روش کل  یو نوساز  یلوله دارند. در کشور بازساز

برداشته شده و پس از    دهید  ب یلوله آس  ی ابتدا حجم خاک موجود بر رو  ییسطح رو  دنیترانشه باز پس از برچ   یشود. در حفار

به برداشتن و مجددا   یازیبدون ترانشه ن یکه، روش ها یشود. در صورت یمجددا سطح به حالت اول بازگردانده م ریتعم اتیعمل

شود. پژوهش   یانجام م ژهیو زاتیتجهبا استفاده از آدم روها و  ریتعم اتیو عمل ستیلوله ن یبرگرداندن حجم خاک موجود بر رو

تر است. با توجه    نه یمناسب تر و کم هز  ی و اقتصاد  ی بدون ترانشه از دو منظر اجتماع  ی به روش حفار ریدهد که تعم  ی ها نشان م

درختان )بخصوص   شهی کرد که با توجه به مشکالت نفوذ ر  انی ب  نگونهیموضوع را ا  تیتوان به طور خالصه اهم  یبه موارد ذکر شده م

فاضالب    یو پس زدگ  یفاضالب باعث گرفتک   یجمع آور  بکهش  ژهیآب و فاضالب و به صورت و  ساتی( به تاسپتوسیدرختان اکال

و...( با   رمیسم  شهر، ورزنه، اردستان، شهرضا، ینی گردد که در اکثر نقاط کشور و استان اصفهان) شهر اصفهان، بهارستان، خم یم

ها نبوده، لذا   شهیر نیابردن  نیشستشو قادر به از ب یها نی ماش  یمعمول یها یسر نکهیو با توجه به ا میمشکل مواجه هست نیا

و    ریوقت گ  اریرفع انسداد لوله ها بس  اتیانجام عمل  یاز طرف  ند،ینما  یو اصالح شبکه م  یابفا به ناچار اقدام به حفار  یشرکت ها

تومان بسته به عمق   ونیلیپنج تا ده م  یاصالح شبکه فاضالب ) متر  یها  نهیهز   گرید  یباشد و از طرف  یم  یرد سرکار پر د
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 میمانند شرکت نفت برآن شد گرید یشرکت ها یسازمان آب و فاصالب و حت ازیبا توجه به ن انیباشد. بنابر یباال م اریبسشبکه( 

 . مییبرطرف نما نهیهز نیمشکل را با کمتر نیا  یو ساخت دستگاه یبا طراح

 

 مشخصات فنی محصول:  -4

 مشخصات فنی محصول/ خدمت  -1

دستگاه ریشه بر توربینی زنجیری به گونه ای طراحی شده است که قدرتمند، با دوام، با راهبری آسان و نیاز به تعمیر و نگهداری  

با کیفیت   فوالد ضد زنگ  از  کاتر  باشد، این  با  کم داشته  ترکیب  توربین در   ) فناوری هیدرومکانیک  از  باال ساخته شده است، 

مکانیک سیاالت ) استفاده می کند تا عملکرد برشی و تمیز کاری فوق العاده ای را در محدوده عملیاتی خود ارائه دهد، ریشه ها،  

ن زدگی لوله ها را حذف نمود، همچنین بازوهای  چربی ها، رسوبات معدنی را از بین برده و با استفاده از سری الماسی می توان بیرو

 اینچ قابل تنظیم است و قابلیت حرکت در طول لوله را دارد.  16تا  8قابل تنظیم بین  

 بررسی کلی: 

 لوله های گرد -1

 هیدرومکانیک  -2 

 استفاده از آب تمیز یا آب بازیافتی  -3

 مشخصات محصول

 اینچ  1لوله اتصال: - 1

 اینچ   16الی  8قطر لوله - 2 

 ( ۵*22ابعاد  )طول* عرض( )- 3

 13وزن)کیلوگرم(   -4

 3نازل عقب -۵

 3نازل توربین -6

 

 

 تعداد مورد نیاز و حجم بازار کلی  -۵

  ز یشرکت نفت ن  ی در لوله ها یی رسوب زدا ی دارد. عالوه بر آن برا ازیدستگاه ن ک یسازمان آب و فاضالب در هر استان حداقل به 

 . ردیگ یمورد استفاده قرار م

 

 محدودیتها و قیود:  -6

 باشد  یمقرون به صرفه م اریبس  یآن باشد که با توجه به نمونه خارج دیتول مت یآن ق  تیمحدود دیکننده شا دیاز نظر تول

 

 محصول مشابه داخلی یا خارجی:  -7
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 ینمونه    چیه  هامیباشد و با توجه به تحر  یدالر م  ۵6۰۰   یو المان  ییکایامر  یوجود دارد که مبلغ نمونه ها  یمحصول خارج

سه    ی دستگاه دارا  ن یتوان اشاره نمود که ا  یمحصول م   نیا   یها  ت یاز مز  نیباشد. همچن   ی در داخل کشور موجود نم  یخارج

الماس بر   غهیحذف رسوبات و   ت  یسر چکش دار برا  ریزنج   شه،یحذف ر  یبرا  ردا  غیت  ریباشد که شامل  زنج  یمختلف م  یسر

 است.  استاندارد ریلوله انشعابات غ یزدگ رونیجهت  حذف ب

 

 استانداردهای مورد نیاز: -8

 رساندن به جداره لوله بیو رسوبات بدون آس شهیحذف ر

 

 اقدامات پیشین انجام گرفته: -9

توان به قابل    یآن م  یکرده است که از مشکالت اصل  دیبر تول  شهینمونه ر  کی  یدستگاه شرکت  نیبعد از ساخت ا  رانیدر داخل ا

از چرخ    نکهیمختلف لوله استفاده نمود، و با توجه به ا یها زی سا یتوان برا  یدستگاه نم نینبودن بازوها اشاره کرد، لذا از ا میتنظ

 لوله وجود دارد.  بیامکان تخر نشدهدستگاه استفاده  نیدر ا

 

 توضیحات تکمیلی:  -1۰
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