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 ی فاضالب  یش لوله هایپهپاد پا
 

 مقدمه:
 ( ی و عموم   ی )تخصص   فاضالب ساختمان   ی ها لوله   ی بازرس   ی هاروش 

 

کنند. در ی فاضالب استفاده م یکشاز لوله یفاضالب شهر یهاستم ی به س خارج کردن فاضالب از ساختمان و انتقال آن  یبرا
تواند باعث به وجود آمدن مشکالت یفاضالب دچار مشکل شده و م ی ستم تمام لوله کشین سیا عدم تکامل ایصورت خطا و 

 .ن شودیساکن یبرا یستی ط ز یمح ایو  یاز نظر مال یادیز 

د  یح بایوه صحینان از انجام کار به شیاطم یکردن آن برا ییفاضالب ساختمان و نها یش از اتمام لوله کشین منظور پیبه هم
و   ی ار تخصصیاز آنها بس ین کار وجود دارد که بعضیانجام ا یبرا یگوناگون یهاش کرد. روشیا آزمایرا تست  ین لوله کشیا

 .تر هستند یگر عمومید یبرخ

به هم  ین دو مرحله تا حدودیرد و اگر چه انجام ایگ یفاضالب و هواکش ساختمان در دو مرحله صورت م یتست لوله کش
ه هستند یشب  

ی تست مقدمات   

  یفاضالب ساختمان انجام م یستم لوله کشیکل س یا برایمرحله به مرحله  یشرفت کار لوله کشیان پیش جرین آزمایدر ا
ا هوا انجام دادیتوان با آب   ین تست را میرد، ایگ . 

یی تست نها   

ستم لوله یو اتصاالت لوازم مربوط به س یه لوازم بهداشتیفاضالب ساختمان و نصب کل ین تست بعد از اتمام کار لوله کشیا
ا دود استیش با هوا ین آزمایرد، انجام ایگ ی انجام م یکش . 



ختمان فاضالب سا   ی لوله کش   ی روش تست مقدمات   

ا هوا و به منظور  ی، با آب یا کل لوله کشیفاضالب و هواکش، قسمت به قسمت  یشرفت کار لوله کشیان پیش در جرین آزمایا
در دو مرحله، قبل از  یش لوله کشیآزما  رد.اصوال یگ یفاضالب انجام م یشبکه لوله کش  یو گاز بند ینان از آب بندیاطم

ردیگیانجام م یوازم بهداشتو بعد از نصب ل ینصب لوازم بهداشت .  

ده شود چرا که در یساختمان پوش یا اجزایبا رنگ  یلوله کش یک از اجزایچ ید هینبا ید لوله کشییش و تأیقبل از انجام آزما
قابل   یبه راحت یبیباشد تا در صورت بروز اشکال و معا یفاضالب آشکار و قابل بازرس یلوله کش ید تمام اجزایش بایزمان آزما

ت باشد یور   

با آب   ی تست مقدمات   

 یبازرس ین تست برایتست با آب است. اساس انجام ا یو صنعت یفاضالب ساختمان یانجام تست لوله ها یاز روش ها یکی
رد .  یگ یانجام م یلوله کش یکیستم مکانیش با رها کردن آب در سین آزمایباشد. ا یا مشکل اتصاالت می یلوله از لحاظ نشت

هر   ید سالمت لوله کشییرود و در صورت تایش م یا به صورت قسمت به قسمت تست پیورت قابل اجراست . ن کار به دو صیا
ردی گیکجا صورت میبه صورت  یا بررسیرد و یگیقرار م یش و بررسیمورد آزما ی قسمت ، قسمت بعد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله یبازرس شار هوافاضالب با استفاده از ف یها  

 

 

 تست   مقدمات ی   با   هوا 



ه  ین تست لوله هواکش و لوله تخلیبا هواست. در خالل ا یتست مقدمات یفاضالب ساختمان یگر تست لوله هایمدل د
د از خود کاهش  یقه نبایدق ۱۵شود که به مدت  یق میبار( به شبکه تزر  ۰/ ۰۲۵متر ستون آب ) یلیم  ۲۵مسدود و هوا با فشار 

شود سپس  یر و اتصالت لوله ها کامال مسدود میمس یها یز ابتدا خروجیمانند تست با آب در تست با هوا نفشار نشان دهد. ه
کند یدا میان پیدر لوله ها جر ی نیهوا با فشار مع  .  

وجود  ی ن تست دچار افت فشار هوا نشود. نکاتیستم در حیفاضالب بدون نقص است که س  یتوان گفت لوله کشیم یزمان
کند.  یلوله ها با استفاده از هوا کمک م یآنها به استاندارد بودن تست و بررس تیدارد که رعا  

ش را مجددا تکرار کردید آزمایا اتصال و رفع مشکل بایم قطعه یپس از ترم . 

 تست   نها یی 

هواکش تست   یفاضالب و لوله کش یستم لوله کشیها و کامل شدن س یپس از نصب همه لوازم بهداشت ییش نهایآزما
هواکش   یلوله ها یفاضالب و انتها  ی لوله اصل یانتها ین نوع بررسیرد. در ایگیز با هوا انجام مین یبا دود و گاه یینها

شود یفاضالب و هواکش م یدودزا با فشار وارد شبکه لوله کش ین هایشود و دود با استفاده از ماشیمسدود م  

د نشان ده یچگونه کاهش فشار ید هیش فشارسنج نبایدر مدت آزما  

د حداقل سه بار تکرار شودیش بایآزما . 

مجاز نخواهد  ین نوع بررسیلن باشند ایات یا پل ی یس یو  یاز نوع پ یشبکه لوله کش ینگ هایا فتیکه لوله ها  یدر صورت
 .بود

   ت یب :زمان بر بودن و عدم امکان استفاده در هر موقعیمعا

ی ن فاضالب ی با دورب   ی بازرس   

است که  ین ها دستگاهین دوربیبهره جست. ا یدئومتریا ویلوله  یبازرس ین های توان از دوربیا مق تر لوله هیدق یبررس یبرا
وب داخل  یشود و به واسطه آن عیدرجه داخل لوله فرستاده م ۳۶۰ش و چرخش  یت نمایک کابل مقاوم و با قابلیبا استفاده از 

ردیگیقرار م یررسا شبکه آب مورد بی فاضالب  یلوله ها یلوله و علت انسداد احتمال .  

ا  یق محل انسداد لوله فاضالب و یت مشاهده دقیستم سوند هستند که به واسطه آن قابل یس  ین ها داراین دوربیاز ا یبعض
شود یافراد در مرکز کنترل دستگاه فراهم م یبرا ی احتمال یها یشکستگ  

ودن کمتر و زمتن برب   ی و دسترس   ب :زمان بر بودن و عدم امکان استفاده  ی معا   

 



با ربات   ی بازرس  شگر ی پو  ی ها   

ن  یسازد. بنابرا ی با ناممکن م ی ن را تقری ا دورب ی ک باشد امکان استفاده از کابل  ی فاضالب بار   ی که لوله ها   ی در مناطق   ی ررس ب
  ت شونده هستند ی ها هدان ربات ین گونه موارد به ما کمک خواهد کرد ا یشگر در ا ی پو   ی به نام ربات ها   ی گر یاستفاده از ابزار د 

 . باشند ی م  CCTV ن ی و مجهز به دورب 

 

نه بر بودن ی ت و هزی زمان بر بودن و عدم امکان استفاده در هر موقع   ب : ی معا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اين روش ها :  یکل اما معايب  

هزينه بر بودن   1  

. زمان بربودن براي حصول  نتيجه2  

شرايط محيطي   . مناسب نبودن براي همه ي3  

سي سييستم ر .نامناسب بودن فضاي كاري درهنگام بر4  

  

 

 ايده ي طرح

 

 طرح بنده در زمينه پهپاد هايي كه محدوديت فضايي را از ميان بردارد .

 كند. ميرا فراهم  به پهپاد ناگهاني اعمالي تنگ و داراي محدوديت هاي و امكان استفاده در محيط هاي بسته

 ي را براي ساخت و تهيه آن صرف شود و مينطور از نظر زماني كمترين زمان را بگيرد.هزينه ي بسيار كمتر

و محدوديت هاي   وجود ندارد )مانند هنگام زلزله  براي امداد رساني( و از جمله درمحيط هايي كه امكان دسترسي انسان 
 ربات ها را نداشته باشد. 

و كنترل پذير هنگام برخود جسم خارجي به پهپاد را داشته باشد. امكتن حفظ تعادل در شرايط بد جوي امكان حفظ تعادل
 بودن آن.

و تنها كافيست مكانيزم را به پهپاد  اين نياز هارا براي پهپاد رفع كنيم.  gimballز مكانيزم   براي اين كار ما با استفاده ا
 خريداري شده اضافه كرد.

 استفاده:  هاز بی ن مكان هاي

پايش لوله هاي فاضالب و سيستم هاي پاپينگ صنعتي  
 و...استفاده در مكان هاي سطح پوشيده  



رار دادن پرنده در مرکز قش داده شده ما با یهمانطور که در عکس نما
خورد نکه پرنده هنگام بریا یم حال برایرا کنترل کنه دنم پریتوانیزم میمکان

  ی به پهاد نرسد قفس یبیبه موانع مزاحم تعادل خودرا ازدست ندهد و آس
دهند  یل می زم پهپاد مارا تشکیم .مجموع قفسه و مکان یکنیم یآن طراح یبرا

 دهند.یم یرا به هرمکان یو امکان دسترس

 

 


