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روش و ابزار هوشمند قطع اضطراری خروجی مخازن آب، گاز، نفت و ...

ارائه شده در دومین ایده بازار-فن بازار صنعت آب و فاضالب 1396، به انتخاب شرکت آب و فاضالب استان تهران

ایده برتر

پس  بالفاصله  آبی  سامانه  های  مديريت  اصلی  وظايف  از  يکی 
و  اضطراری  شرايط  برای  آب  ايمنی  حفظ  زلزله،  وقوع  از 
لوله های  محل  از  به راحتی  آب  که  آن جايی  از  است.  بحرانی 
به شيرهای  از مخازن سرويس  برخی  شکسته خارج می شود، 
اين شيرها  می  شوند.  مجهز  لرزه  ای  با سنسورهای  قطع سريع 
برروی خط انتقال خروجی مخزن نصب می شوند، ولی به  دليل 
احتمال آسيب پذيری محل اتصال لوله با ديواره مخزن در زلزله، 
انعطاف پذير، بهتر است نقطه نصب قابل  اتصال  با وجود  حتی 
برای  مخزن  داخل  از  انسداد  ايده  شود.  انتخاب  اطمينان  تری 
شيرهای قطع اضطراری برای اولين بار در اين طرح مطرح شده 
ثبت  اداره  در  خالقانه،  متدولوژی  و  اجرايی  روش  اين  است. 
اختراعات کشور و اداره ثبت اختراعات امريکا ثبت و پايلوت آن 
در يکی از مخازن آب تهران با موفقيت اجرا شد. اين محصول 
شامل اتاقک پيش  ساخته سبک بر روی سقف مخزن، تجهيزات 
مکانيکی و الکترونيکی سامانه هوشمند قطع اضطراری در داخل 
اتاقک و عامل انسداد خروجی در درون مخزن می باشد. سيستم 
باز و بسته کردن خروجی با مکانيزم  های مختلف از قبيل جک 
انسداد  عامل  و   ... و  هيدروليک  جک  يا  گيربکس  پنوماتيک، 

بر سنسور  عالوه  است.  استفاده  قابل  مختلف  روش های  با  نيز 
به سامانه  اضافه شدن  قابل  نياز،  براساس  زلزله ساير سنسورها 

می باشد.

* مزایا

- نصب در بهترين نقطه مخزن، مستقل از آسيب  پذيری نقاط 
پايين دست

- عدم نياز به اتصال انعطاف  پذير و بريدن لوله خروجی
- هزينه و زمان کم تر و دسترسی سريع  تر به اهداف تأمين آب 

اضطراری
لوله  انواع حاالت قرارگيری  با  قابليت نصب در همه مخازن   -

خروجی
- قابليت اطمينان بيش تر و عملکرد هوشمند

- بهره  بردارپسند
- بازار مناسب و امکان صادرات و اشتغال  زايی

- قابليت استفاده در صنايع نفت و گاز
- سادگی فناوری و امکان صنعتی سازی

- حذف سونداژ و شناسايی خط خروجی و اتاق چه مدفون و ...

شکل 3- محل نصب شیر در مخزن شکل 2- قطعه بدنه اتصال شیر به مخزن شکل 1- شیر کنترل هوشمند قطع کن اضطراری 
مخازن

 1        

2 

1

 2         3     



62
سال دوم، شماره 1، بهار 1396نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

آميتيس  فناوران  شايان  معدن  و  صنعت  دانش بنيان  شرکت 
به عنوان يک شرکت سهامی خاص در سال 1394 تأسيس و با 
عبور از مميزی های مختلف موفق به ورود به حوزه شرکت های 
دانش بنيان در همان سال شد. به  دنبال تحقيقات ميدانی انجام 
و  کشور  تونل  های  در  حفاری  منسوخ  روش  های  روی  بر   شده 
حفاری  مکانيزه  ماشين  خصوص  در  توليد  و  ساخت  عمليات 
تونل  های کوچک مقطع که پيش از تأسيس شرکت و با ساخت 
با  و  بود  انجام شده  و  رسيده  اختراع  ثبت  به  مهندسی  نمونه 
توجه به انجام طراحی  های مهندسی و ايجاد زيرساخت  های الزم 
درون  در  دانشگاهی  و  نخبگان صنعتی  از  بهره  گيری  از جمله 
از  فوق الذکر پس  نمونه صنعتی ماشين  پروژه ساخت  شرکت، 
تأسيس شرکت به  عنوان اولويت شماره يک، شروع شد. با لطف 
خداوند متعال و با همبستگی موجود ميان مديران، کارکنان و 
کارگران فعال در اين شرکت، مطابق برنامه زمان بندی ارائه  شده 
ساخت  شرکت،  پروژه  کنترل  و  برنامه ريزی  دپارتمان  توسط 
کوچک  تونل  های  حفاری  مکانيزه  »دستگاه  صنعتی  نمونه 

مقطع« به پايان رسيد.
کوچک  تونل های  حفاری  نامناسب  شرايط  به  عنايت  با 
مقطع در پروژه های تونل های کوچک مقطع شهری، تونل های 

فاضالب، تونل های انتقال آب، تونل های معدن کاری زيرزمينی 
و ديگر تونل های نظامی و غيرنظامی در کشور عزيزمان ايران 
و  حفاری  برای  غيرمرتبط  ماشين آالت  از  استفاده  همچنين  و 
با اتکال به  تونلينگ در اغلب اين گونه پروژه ها، برآن شديم تا 
خداوند منان و بهره برداری از علم، تخصص و تجربه مهندسين 
با  مطابق  بتواند  که  کنيم  طراحی  ماشينی  ايرانی  اساتيد  و 
استانداردهای روز جهان، شرايط زمين شناسی ايران، مهندسی 
و  تونلينگ  عمليات  نياز  مورد  زير ساخت های  و خاک،  سنگ 
عمليات  بومی،  ابزارهای  و  تجهيزات  امکانات،  از  بهره گيری  با 
انجام  راه دور  از  به صورت کنترل  را  پيوسته  حفاری و حفاری 

دهد.
راستای  در  شايان-1500،  تونلينگ  کانتينيوس  ماشين 
مکانيزاسيون حفاری تونل های شهری و غيرشهری و با فناوری 
بسيار قوی و بومی توليد شده است و با بهره گيری از امکانات 
مديريت  استانداردهای  گرفتن  درنظر  با  و  داخلی  تجهيزات  و 
اقليمی، زمين شناختی، شرايط و محيط کارگاه  کيفی، شرايط 
مهندسی  فنی  و  اقتصادی  امکان سنجی  زيرزمينی،  حفاری 
بومی  و  پيشرفته  کاماًل  به صورت  تونل(  علم مهندسی  نظر  )از 

طراحی و توليد شده است.

فناوری برتر

دستگاه حفاری تونل های کوچک مقطع
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شکل 1- دستگاه حفاری تونل های کوچک مقطع

شکل 3- کابل هوشمند دستگاهشکل 2- کنترل گر دستگاه
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