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ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﯿﺎز ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﺧﺰه ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ روی اﺟﺴﺎم ﻏﻮﻃﻪ ور ،ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ،ﺑﻨﺪرﮔﺎهﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎی
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺸﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﻟﻮده ﮐﺮدن آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ راهﻫﺎی ﭘﺎک ﺳﺎزی آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺎرج ﮐﺮدن
ﮐﺸﺘﯽ از آب ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﻄﻮح ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﻄﻮح ﮐﺸﺘﯽ )در زﯾﺮآب ﺑﺪون ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽ(
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﺼﻮرت ﮐﻨﺘﺮل از راه دور اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺻﻨﻌﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ.

اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎرات از راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻃﺮاﺣﯽ رﺑﺎت ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎور ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺰه زداﯾﯽ در زﯾﺮ آب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  -ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻤﯽ و از راه دور ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر -ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ -اﻣﮑﺎن ﻏﻮﻃﻪ وری ﮐﺎﻣﻞ رﺑﺎت در آب و رﻋﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ -ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ رﺑﺎت در دو ﻣﺤﻮر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺧﺰه زدا ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﮐﺎﻫﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪه ﻫﺎی ﻻزم
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﺪم آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺤﯽ و رﻧﮓ آﻧﺘﯽ ﻓﻮﻟﯿﻨﮓ ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ
از ﺟﻤﻠـــــﻪISO8501-1-2/ ISO85-02-(1-6)/ ISO85-02-(1-4) ISO85-03/ SSPC-GUID TO WIS1-89/ SSPC-GUID TO :
WIS2/ SSPC-SP6

ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺮوژه
ﺗﺴﺖﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ

اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ
اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﯿﺎز ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ﺑﺎز درﯾﺎﯾﯽ اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

