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اثرات عملکردی سیستم ربات متحرک برای تمیز 
 کردن کانالھای تھویھ 

 خالصھ:
حذف آلوده کننده هاي متفاوت و ذرات جمع شده در داخل سیستم تهویه براي فضاهاي 

براي ارائه هواي با کیفیت باال و مشخص مانند ایستگاه هاي مترو یک کلید اساسی 

محیط داخلی سبز است. آلوده کننده هاي متفاوت جمع شده در سطح داخلی کانالها می 

ا و آسیب به دستگاه تنفسی و سالمتی مسافران مترو گردد. ود منجر به آلودگی هنتوان

د اما ردکانالها می تواند باعث بهبود کیفیت هواي داخلی گ  هوايدر حقیقت، تمیز کردن 

  هزینه زیادي مصرف می کند. نیرو و تمیز کردن تمام سیستم تهویه 

بطور خالصه ربات جدید تمیز کننده کانالها مجهز شده به برس هاي چرخان قابل 

  مداوم نظافت در حد قابل انتظار توانا می سازد. انجام انعطاف ربات را براي 

اهش قیمت تمیز کردن سیستم تهویه هدف از طراحی ربات خودکار تمیز کننده کانالها ک

با استفاده از وسائل تمیز کننده سریعتر و  به داخل فضا و ارائه مداوم هواي با کیفیت 

  آسانتر است.

  عملکرد آلگوریتم، اندازه گیري، طراحی کلمات عمومی:

ابزار مناسب، ربات سرویس دهنده ، تمیز کردن کانال هوا،  کلمات کلیدی:

  قدرتکیفیت هوا، کنترل 

 مقدمھ:
فضاهاي سیستم داخل  هدف اصلی از سیستم تهویه و کانال هوا رساندن هواي تازه به 

که مردم در آنجا کار می کنند و بخش عمده اي  مترومانند ساختمان ها و ایستگاه هاي 

  است . می گذرانند. در ان از ساعات روز خود را 
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مانند هواي بیرون، رساندن هوا، کانال هوا و سیستم تهویه جریان هاي مختلف هوا 

  هواي برگشتی و هواي خارج شده نشان داده شده در تصویر یک را کنترل می کند.

  مانند مکنده، فن، فیلترها و کانالهاي انتهایی است. یسیستم تهویه حاوي اجزاء مکانیک

نال ابخش ارائه هواي ک شده در ذرات قرار داده فیلتر ذرات معلق متفاوتی ابتدا  توسط 

فیلتر می شوند با این وجود فیلترهائی که عموما استفاده می شوند براي جلوگیري از 

  ورود تمام ذرات معلق از هواي بیرون به داخل کانال ناکافی هستند.

 جمع میمنتقل شده در سطح داخلی کانال تهویه هوا و سایر مواد بنابراین، گرد و غبار 

ا ممکن است از مرحله ساخت تجهیزات یا کارگذاري شوند، مواد تجمع یافته در کانال هو

کانالهاي تهویه سرچشمه بگیرند. براي تمیز و تازه کردن هواي ارائه شده از طریق 

ده از کنن هبع آلودامانند ایستگاه مترو حذف منبسته سیستم تهویه به داخل فضاهاي 

  .مناسب تر از پاکسازي و جایگزین کردن کانالهاي هوا استنظر قیمت 

با این وجود، پس از کارگذاري سیستم تهویه تمیز کردن کانال براي نگهداري آن 

اي هبراي دوره  دستور العملهاي مشخص ضروري است. برخی کشورها قوانین و 

  نظافت سیستم تهویه دارند. اختصاصی نظافت سیستم تهویه و دستورالعمل هاي 

 شدید آلودگی ندارند که باعث در این زمینه قوانین مشخصی  نیز هنوز چند کشور 

  کیفیت هواي سیستم تهویه می شود.

د و انمعرفی شده  ي هوائی کانالها در این مقاله انواع متفاوتی از تکنولوژي پاکسازي 

  انواع آلوده کننده ها نیز بررسی شده اند. همچنین 

اي هبراساس تکنولوژي برس زدن مکانیکی، یک ربات جدید خودکار پاك کننده کانال 

بر محدودیت هاي پاکسازي دستی غلبه و سودمند هوائی براي بهبود پاك کنندگی 

  کانالها طراحی شده است. 
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بطور خالصه: براي کنترل مداوم فشار برس در سطوح کانال ها یک وسیله فشار ساده 

علیرغم عمل پاکسازي مداوم را  قادر است قرار داده شد که  بازوي برساژو درطراحی 

  منظم سطح کانال مقدور می سازد.کیفیت نا

  تکنولوژي پاکسازي:-2

سیستم تهویه می تواند با انواع منابع آلودگی مثل میکروبها ترکیبات شیمیایی، بوها، 

  ذرات ریز آلوده شود و به عنوان منبع آلودگی عمل نماید.و

 گرد و غبار و ذرات جمع شده در سطح داخلی کانال می تواند به سطح داخلی چسبیده

د. چندین تکنولوژي پاکسازي براي خارج نداخل کانال منتشر شودر ا وو با جریان ه

  کردن موثر گرد و غبار و سایر آلوده کننده ها از سطح داخلی کانال استفاده شده است.

  آلودگی هاي کانال -1-2

 2g/mمعادل ساالنه نرمال  در حالت سرعت تجمع گرد و غبار در کانالهاي تهویه تجاري 

شده از  پرساختمانهاي هوائی  کانال هاي است. با این وجود متوسط حد تجمع در  1

است در حالی که حد تجمع گرد و   5,1g/m2معادل سال کمتر از یک  مدت در  سکنه 

  محاسبه شده است. 2g/m 9/4خاك در ساختمان هاي تازه ساز در حد 

براساس  2g/m 5-2بطور عمومی اگر تجمع گرد و غبار در سطح داخلی کانال بیش از 

ر د ده مقدار گرد و غبار جمع ش. سیستم تهویه باشد کانال باید پاکسازي شود  س کال

  گی کانال و اجزاء آن و سن ساختمان مرتبط است. پیچید –امکانات داخل کانال به نوع 

کانال مانند  هواي بوسیله عوامل قطع کننده جریان  عالوه بر آن، غلظت گرد و غبار

شده تحت  تعبیه مکنده و دمنده هاي  تعدادناصافی سطح، سرعت جریان هوا، رطوبت 

  تاثیر قرار می گیرد.
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میکروب ها و باکتري ها و  براي تکثیر همچنین تجمع گرد و غبار، وضعیت مناسبی را 

  .ایجاد مینماید سایر میکروارگانیسم ها 

 سبرابر آسپرژیلو 5/9برابر پنی سیلیوم و  400ر حقیقت، گزارش شده است که غلظت د

در هواي آلوده  قارچدر یک میکرو از ذرات گرد و غبار وجود دارد عالوه بر آن، مقدار 

  برابر بیشتر از هواي بیرون است. 10داخلی 

عث عفونت فراوان دیگري از ذرات معلق در محل خروجی کانال می توانند با تعداد

  د.نثانویه و یا آلودگی هواي داخل مجموعه از طریق مجراي هوا رسان گرد

  

  

 
 تکنولوژی ھای تمیز کننده  -٢-٢

  د. ند خشک یا مرطوب باشنروش هاي نظافت کانالهاي هوا می توان

کشیدن مکانیکی، پاکسازي  سبرشامل : خشک عمدتا شایع و مورد استفاده  هاي روش

  با هواي فشرده و پاکسازي با فشار منفی (وکیوم) است.

روش هاي نظافت خشک از یک برس چرخان، یک جریان هواي بسیار قوي یا نیروي 

  ساکشن براي جداسازي گرد و غبار از سطح کانال بطور مکانیکی است.

  خارج می شوند. ) بوسیله جریان هوا از کانالLooseگرد و غبار غیر متصل (

شیمیایی سازي روش هاي پاك سازي مرطوب شامل آب پرفشار یا پروسه استریل 

باکتري ها هستند. با این وجود روش هاي نظافت  وبراي حذف میکروارگانیسم ها

  بندرت مورد استفاده قرار می گیرند. -----مرطوب بدلیل .. 
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یدن مکانیکی سریعتر و خیلی گرد و غبار و روغن در کانالها، برس کشبراي پاکسازي 

  موثرتر از پاکسازي با هواي فشرده است.

  .روش هاي پاکسازي در جدول یک خالصه شده اند 

  

  

 جدول یک: خالصھ تکنیک ھای پاکسازی کانال
  

 شرح روش پاکسازی

روش 
 خشک

)برس کشیدن ١
 مکانیکی

فعالیت  برس زدن با 
مکانیکی برای جاری کردن 
گرد و غبار از سطح و انتقال 

کننده آنھا بھ یک جمع 
 مکنده، روش رایج مورد مصرف

) پاکسازی با ھوای ٢
 فشرده

گرد و غبار از سطوح کانال 
شده و با یک  جابجا ھوائی 

جمع کننده تحت فشار جمع 
 آوری می شوند. 

ساکشن و برساژ یا استفاده  )واکیوم کردن ٣
برای  دار  برسسر از یک 

انتقال گرد و غبار بھ یک 
 نقطھ جمع آوری

روش 
 مرطوب

بوسیلھ  سطوحپاکسازی اجزا  )شستشوی دستی ١
وسائل دستی مثل برس ھا، 
بھ اسفنج ھا و یک منبع آب 

 عامل تمیز کننده عنوان 
) اسپری با آب ٢

 پرفشار 
Water jet spray 

ھای مایع اسپری می محلول 
شوند و با اسفنج مرطوب 
برای برداشتن ذراتی کھ 

بطور مکانیکی برداشتھ نمی 
 شوند.

) گندزدائی ٣
 شیمیایی

استفاده از کشنده ھای 
ولوژی و مواد درزگیر بی

رتبھ و ؟؟؟برای پوشانیدن 
 بندی کردن شروع کانالھا
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 خودکار برايکننده تمیز بات در این مطالعه ، ما روي روش برس کشیدن مکانیکی با ر

  بهبود سودمندي پاکسازي براي همه انواع آلوده کننده ها تمرکز می کنیم.

تم سیس هوا نشان داده شده است سیستم ربات تمیز کننده کانال  2همانطور که در شکل 

مواد باقیمانده را از و فشار و کشش را استفاده می نماید و برس چرخنده گرد و غبار 

سطح داخلی کانال بر می دارد. سپس گرد و غبار بداخل یک جمع کننده با فشار منفی 

مواد و کشیده می شود. هواي فشرده نیز براي به حرکت در آوردن گرد و غبار 

  باقیمانده بکار می رود.

  

  : سیستم نظافت کانال 2تصویر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Air Damper کنندهرباط خودکار تمیز 

Inlet air 

Pre-air filter 

  جمع آوري  نظارت و کنترل
 گرد و غبار 

 هواي ورودي 

 کمپرسور هوا در صورت نیاز
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 طراحی یک ربات تمیز کننده -٣
 پاكافزایش تمایل به تکنولوژي پاکسازي کانالهاي هوا محرك تکامل انواع ربات هاي 

کننده کانال گردید.اغلب ربات هاي پاك کننده کانال براساس روش پاکسازي خشک با 

   برس مکانیکی کار می کنند.

براي پاکسازي و بازرسی ، تطابقدار قابل بازو Trunk Nimbleبه عنوان مثال؛ ربات 

روي  ART-100 Anatroller کانالایجاد گردید و ربات تمیز کننده  HVACکانالهاي 

حتی در صورت واژگون شدن نیز به فعالیت  به عنوان چرخ حرکت میکند که زنجیر

  ادامه می دهد.

روشنائی و دوربین منبع و   Air-jetحاوي  دو بخش تشکیل شده است و این دستگاه از 

ه گوش درجه است که به ربات توانایی تغییر شکل براي رفتن به 180با قابلیت چرخش 

هنوز نیازمند قدرت انسانی  ART-100را می دهد با این وجود د مسدو و نواحی ها 

  است. عملکرد براي 

و قابل تطبیق با ارتفاع یک فرم حاوي برس چرخان  XPWربات نظافت کننده سري 

 نصب شده برس چرخان  .و کنترل از راه دور است  بازرسیدوربین چرخان براي 

 راریف شده در یک جهت عمودي چرخش در محدوده زاویه تع یت بدنه ماشین قابل

هواي جهت  نازل  -  Spinاخیرا ربات هاي تمیز کننده با برس هاي چرخان سریع .دارد 

انواع پوشاننده ها  به اسپري محلول هاي بهداشتی  براي دار و اسپري متصل به آن 

و قابل استفاده  از نظر عملکرد در این تحقیق، ربات طراحی شده  .ایجاد شده است 

  منحصر بفرد است . بودن 
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براساس مدل اولیه، ربات بکار رفته در این تحقیق اخیرا در مورد مکانیسم عملکرد، 

با  ///قدرت تمیز کنندگی و برس ها بروز رسانی شده است، عالوه بر این، اخیرا ؟؟؟ 

DOF برس کننده ربات متصل شده است. زوي موثر با ه یک روي انتهاي عمل کنند  

و سطح  سدهنده فشار بین برتشخیص  Complianceبا توجه به اینکه دستگاه متراکم 

مداوم پاك نمایند حتی اگر  با فشار برس هاي ربات می توانند سطح را است  کانال 

  باشد. نامرتبسطح نظافت 

1-3 : 

یک ربات پاک کننده کانال کھ اخیرا بروز رسانی 
 نشان داده شده است. ٣ تصویر ست در شده ا

 
 

بازي برس  وو د LEDچراغ  - ربات شامل یک بدنه، چهار چرخ پالستیکی ، یک دوربین 

  بکار گرفته شده است. مداوم هفت موتور براي کار کرده  در جلو و پایین است.

قبلی با چهار چرخ پالستیکی با ایجاد برجستگی هاي نوع زنجیره مانند  ممتدچرخ هاي 

  .ندمانند پیچ و سوزن و براي کاهش وزن بدنه ربات تعویض شده ا متعدد



 ٩ 

در انتهاي عمل  برس فوقانی ربات متصل است و  بدنه بازوي برس پایینی در جلو 

  کننده بازوي فوقانی قرار داد.

  الهاي با سایزهاي مختلف است.قابل تطابق با کان R-R-Pبازوي فوقانی با مفصل 

و متراکم بین دو برس چرخان سیلندري در انتهاي بازوي فوقانی  ممتد دستگاه فشار 

  قرار داده شده است. 

  دستگاه مذکور شامل دو سنسور خطی و چرخان براي خواندن .......... است.

  ر دارند.جهت قرا دو دو ......... هر کدام در نقطه انتهایی براي خواندن نیروي 

  نمایش داده شده است. 4دستگاه ........ در تصویر  و

2-3:  

فوقانی ربات را قادر می سازد تا فشار بین  ودستگاه کمپلیانس متصل به انتهاي باز

  برس و سطح کانال را مشخص کند که کنترل مداوم فشار را مقدور می سازد.

  روش کنترل سیستم ربات-3-3

ندگی برس بازوي فوقانی الزم است که حرکت بیش برنده عالوه بر کنترل فشار پاك کن

  بدنه متحرك نیز کنترل شود.

اتوماتیک با استفاده از  یا بصورت بدنه متحرك می تواند بوسیله یک دسته و 

راي ارزیابی وضعیت و جهت قرارگیري بدنه ربات کنترل بیک ونس سنسورهاي اولترا

  نشان داده شده است.  6شود.تمام چارت کنترل در تصویر 

کاربران را قادر می سازد تا سیستم را در صورت لزوم  LEDو چراغ  CCDدوربین 

دستی نظارت و کنترل نمایند بنابراین ربات تمیز کننده کانال را می توان اتوماتیک با 

  از طریق سیستم داخلی کاربر کنترل نمود. یدست
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  : شماي کنترل ربات تمیز کننده کانال6تصویر 

  

  

  

  : پروسه تمیز کردن کانال را می توان با سیستم ......... هدایت نمود.4-3

براي اندازه گیري ضخامت و  (VT )و تست واکیوم  (DDT)تست ضخامت رسوبات 

بکار میرود . ضخامت گرد و وزن گرد و غبار قبل و بعد از نظافت با ربات تکامل یافته 

  کاهش داد. %50پاکسازي سطح کانال می توان به حد  غبار را بعد از 
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کمتر از (از آنجایی که ضخامت گرد و غبار جمع شده در این تجربه بسیار نازك 

کانال ارتباط داخلی محل سطح  اندازه ت اندازه گیري شده به بود ضخام )میکرومتر

  داشت. نسبی 

بعد از  VI نتایج خالصه شده  3جدول و وزن گرد و غبار را قبل از نظافت  2جدول 

  نظافت با ربات طراحی شده مذکور را نشان می دهد.

  

  از یک ایستگاه راه آهن وزن گرد و غبار قبل از نظافت : نتایج 2جدول 
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  وکیوم ئپس از نظافت با ربات مربوطه  : نتایج تست3جدول 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  بحث:

اه تبدیل آن به دستگ. براي کار نظافت کانال را می توان دستی بوسیله انسان انجام داد 

  تمیز کننده اتوماتیک نیاز طراحی بسیار دقیق وسائل نظافت و کنترل است.

عرضه گردید. بطور و در این مقاله یک مدل جدید ربات تمیز کننده کانال طراحی 

براي  پروسه نظافت دستی کنترل شد.تهویه تست بدون خالصه، ربات روي کانال 

کنترل بیشتر فشار برس  سفتی برس باید بطور مشخصی کنترل گردد . بازوي برس 

ازه هاي مختلف مقدور میسازد . با این قابل تنظیم استفاده از آنرا در کانالهاي با اند
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نظافت اتوماتیک در  پروسھوجود هنوز راه زیادي براي بهبود مخصوصا در مورد 

در یک کانال واقعی اجزا مختلفی مانند دمنده شرایط واقعی کانال سیستم وجود دارد . 

براي ها و فن ها و محل هاي اتصال و انحنا ها در سطح داخلی وجود دارند که کار را 

کارکرد مداوم و اتوماتیک ربات مشکل مینمایند . استفاده از سنسور در فضا هاي بسته 

مخصوصا کانالهاي با چارچوب فلزي بسیار محدود است . بنا بر این براي بهبود 

پروسه نظافت بطور موثر نیازمند بکار گیري سیستم عمل کننده بسیار هوشمند است . 

بطور مداوم بروز رسانی شده در کانالهاي هوائی ربات تکمیل و عرضه شده باید 

   انتهائی تست گردد . 

  

 

 


