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 ثبت و گزارش گيري از آنااليزرهاي محيط زيستي

لي   پايش در محيط زيـست به معناي پيگيري و بررـسي آلودگي هاي زيـست محيطي اـست كه عمدتاَ داليل اـص

ند . پايش آنالين اجازه مي نايع و مراكز درماني مي باـش تمر از اطالعات  آن ـص ته و مـس ورت پيوـس دهد همواره به ـص

ــد . اين اطالـعات ميآيـندگي واـحد آلود تواـند ـبه راهبري مـنابع آلودگي جـهت كنترل آن و ثـبت  ه كنـنده مطلع ـباشـ

گيرند . براي تجهيزات پايش در گروه هاي  اطالعات جهت پيگيري ادارات محيط زيســـت مورد اســـتفاده قرار مي

تكنولوژي درخواـست  مختلف اـستانداردهاي مختلفي وجود دارد كه هر كـشوري نـسبت به ـشرايط جغرافيايي و ـسطح 

تاندارد مي نايع يا منابع آلوده كننده دارد . از جمله اين اـس تانداردها را از ـص د كه به كيفيت آلودگي  رعايت آن اـس باـش

 پردازند .هوا ، خاك ، پساب و امحا مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


 

Address: Qaemshahr .Valiasr. Velayat22 

E-mail: info@abargan.ir 

Number:  01142200000 

  

  پايش آنالين

پايش آنالين از دو كلمه پايش كه به معناي نظارت و آنالين كه به معني بر خط بودن اـست تشكيل شده است 

گيرد كه ســايت ابرگان در بخش پايش وضــعيت ارائه خدمات انجام . پايش در چند گروه مورد اســتفاده قرار مي

ه از ابزار ـسنجش اطالعاتي را در حوزه هاي مختلف ـصنعتي زيـست محيطي چند  دهد . پايش وـضعيت با اـستفادمي

انه اي پزـشكي ، هوانوردي و ... در اختيارمان قرار مي دهد . پايش وـضعيت همان كنترلرهاي ـساده اي اـست كه رـس

ـيك يخـچال  گيرـند . ـبه عنوان مـثال در ـخاـنه ـهاي ـما  ـبا ثـبت ديجيـتال وـقايع و امـكان گزارش گيري ـپايش ـنام مي

تفاده مي رمايش اـس ور ـس نـس نجش ، هم اكنون وظيفه  حداقل از يك ـس نسـور كه ابزاريسـت جهت ـس كند . اين ـس

ورت ديجيتال ذخيره و بعداً قابل   ين را به عهده دارد اما وقتي هم اطالعات به ـص تگاه يا ماـش كنترل عملكرد آن دـس

ده نام مي د اطالعات پايش ـش ترس باـش ورت برخط  گيرند . منظور از پادـس يش آنالين همان پايش وضـعيت به ـص

ده توـسط بـسته هاي مختلف به يك مركز داده متـصل مي ته اـست به اين ـصورت كه اطالعات پايش ـش وند ، بـس ـش

بكه بزرگ اينترنت همگي آنالين مي ال به ـش بكه داخلي كوچك تا اتـص ند زيرا اطالعاتي زنده و لحظه  ها از ـش باـش

ركت ميكنند . گروه ااي مخابره مي ت آوردهاي ـش عيت فعاليت دارد ، از دـس توان  برگان در زمينه پايش آنالين وـض

 به ساخت:

RTU نويسي  و ديتاالگر ابرگان كامالً بومي با پروتكل ارتباطي پويا و امكان پروتكل نويسي بدون نياز به برنامه

  مجدد

 . توسعه استنرم افزار گزارش گيري كامالً بومي كه در اين شركت طراحي و در حال 

نرم افزار هوشــمند ســازي و كنترل ماشــين آالت پيچيده صــنعتي از مقياس كوچك تا صــنايع بزرگ پايش تا  

 ميليون پارامتر در ثانيه ٤سقف 
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 پايش آنالين آب و فاضالب

ود و  تان انجام مي ـش ركت آب منطقه اي آن اـس معموالً پايش در اين بخش به درخواـست محيط زيـست و يا ـش

ن فيه خانه ها و يا خروجي هاي آبهاي ـسطحي كارخانجات مي باـشد  هدف آن ـس جش آلودگي آبهاي خروجي از تـص

. پايش آب و فاضــالب در هر دو حوزه آب يا فاضــالب ســخت افزار خود را مي طلبد . ابزار ســنجش كيفيت آب  

ــالب متفاوتند . اين ابزار مع ــهري فاكتورهاي خود را دارند و در برخي از موارد با فاض موالً از لحاظ خورندگي در  ش

 پراب و آب بندي همخواني دارند اما در دامنه سنجش تفاوت هاي عمده دارند

بنا به درخواـست ـسازمان حفاظت محيط زيـست و يا ـشركت آب و فاـضالب   پايش آنالين آب و فاـضالب  عموماً

هاي صنايع  خانهي از تصفيهشود . هدف آن سنجش و بررسي مداوم ميزان آلودگي پساب خروجآن استان انجام مي

امل رودخانه  اي منابع آبپايش لحظه  مختلف همچنين دها و ... ميها ، درياچهـش د .ها ، مخازن ـس پايش آب و  باـش
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ي  خاص خود نياز دارد . عمدتاً پارامترهاي مورد ـسنجش در زمينه   آنااليزرهاي و ـسنـسورها در هر دو حوزه به  پـساب

ورها وع آب با پارامترهاي مورد نظر در فاـضالب متفاوت ميكيفيت آب ـشهري و ديگر مناب نـس ند . ـس تجهيزات   باـش

ــاب ـــيدي و ـها در محيط.معموالً از لـحاظ مـقاوـمت ـبدـنه در زـمان قرارگيري پراپ ـپايش آنالين آب و پسـ ـهاي اسـ

  اي دارندهاي عمدهي سنجش آنها تفاوتبندي مشابه هستند . اما دامنههمچنين آب

نجش آلودگي ط آنااليزرهاي    ـس اب توـس ر    Opticalدر بخش آب و پـس نجي در حال حاـض با اصـول طيف ـس

رايج اســت . انتخاب آنااليزرهاي اين گروه به دليل تنوع كم برندها و محصــوالت قابل ارائه (به دليل تحريم) زياد  

  اهد رسيد .نيست و متقاضي كه دانش الزم را جهت بررسي داشته باشد با ساعاتي جستجو به انتخابي خو

برندهاي مطرح معموالً اروپايي و آمريكايي هسـتند كه سـهم فروش از جهت ارائه خدمات پشـتيباني و عوامل  

فروش در اختيار اروپايي هاســـت . شـــركت ابرگان در حال حاضـــر جز معدود توليدكنندگان برخي از پارامترهاي  

ركت ابرگان ك ت ، از آنجايي كه ـش ور اـس اب در كـش نجش كيفيت پـس ليه قطعات مربوط به آنااليزرهاي موجود را ـس

ور وارد مي ت ، همين  از خارج از كـش والت با برند ايراني كفايت كرده اـس ر فقط به مونتاژ محـص كند و در حال حاـض

امر باعث ـشده تا در ارائه خدمات پشتيباني و گارانتي موفق تر از برندهاي ديگر باشيم . تيم تحقق و توسعه شركت 

  ا به اهداف بيشتري جهت توليد انبوه و تحت پوشش درآوردن به پارامترهاي ديگر دست يابد .بر آن است ت
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 مزاياي آنااليزر ابرگان :

  طرف قرارداد توليدكننده ايراني

 صرفه جويي در مقابل مدل خارجي (عيناً كيفيت قطعات خارجي) 40%

 ال خدمات پس از فروشس ١٠ساله و  ٢گارانتي بي قيد و شرط 

 ارسال اطالعات به سازمان محيط زيست بدون هيچ سخت افزار اضافه اي

 پنل كاربري فارسي جهت استفاده واحدهاي صنعتي

 پايش آنالين هواي محيط

باـشند. جهت بررـسي  ايـستگاه هاي ـسنجش آلودگي كالن ـشهرها و ـشهرهاي ـصنعتي از مـشتريان اين گروه مي

ور پارامترهاي   ت كـش ازمان محيط زيـس يوه نامه ـس عيت هواي محيط طبق ـش   Pm2.5 , Sox , Nox , Q3وـض

ــهري نـمايش كيفـيت آلودگي مالحـظ ــده كه در تابلوهاي شـ فرمايند .  ه ميبراي گروه هوا محيط در نظر گرفـته شـ

ســـنجش كيفيت هواي محيط انتخاب آنااليزرهاي اين حوزه تا نصـــب ، راه اندازي ، كاليبرلســـيون ، نگهداري ، 

ده مدلي از انتخاب كه  نگين ممكن ـش رف وقت و هزينه هايي ـس ص با ـص تعميرات و تامين قطعات ، اپراتور متخـص

رايط نگهداري مي در ـصورت تامين تمامي د نقطه در  تواند دقت مناـش ر حدود يك ـص بي ارائه دهد . در حال حاـض ـس

كـشور از اين مدل يك اـستيـشن قابل حمل يا اتاقكي ثابت جهت نـصب رك و ابزار ـسنجش كه معموال رك هـستند  

نجش كيفيت انتخاب مي ت . اتاقك ـس ي اـس رمايـش ي و ـس اي مورد نظر مجهز به تهويه هواي گرمايـش وند . فـض ـش

ه تـش ي ، لوله  هواي محيط به طور خالـص ي ، گرمايـش رمايـش رويس آنااليزرها ، تهويه هواي ـس ده از ابزار ـس كيل ـش

هاي نمونه برداري و ديتاالگر ، گازهاي كاليبرلسـيون ، وقايع و سـنجش هاي انجام شـده توسـط آنااليزرها جهت 

يه مي يار اهميت دارد .لذا توـص تگاه بـس عيت دـس ود در پارامترهايي كثبت وقايع ... تجهيزات وـض ه امكان دريافت  ـش

ميلي آمپر اســـتفاده شـــده و اين عامل از آنجا    ٤تا    ٢ديجيتال اطالعات وجود دارد از ورودي هاي نامعتبري چون  

كند كه دـستگاه هاي مربوطه با وـضعيت نگهداري و اپراتوري و تامين قطعات همواره چالـشي بـشمار  اهميت پيدا مي

ــمي ــد نقطه در كش ــر بيش از ص ــالمت و كيفيت آيد . در حال حاض ــنجش هواي محيط مجهزند و اما س ور به س

رسـد . بدين ترتيب آمار بسـيار ضـعيف يك آناليز صـريح و موصـق نمي  %٣٥سـنجش در آنها به طور ميانگين به 
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ناـسان ما در بخش   ـشركت با طراحي    RBDDخروجي و راندمان پايين را با ـصرف هزينه هاي بـسيار رقم زد .كارـش

تم پايش آنالين ه يـس تفاده  ـس رايط مورد اـس ور و ـش ت كـش ازمان محيط زيـس يوه نامه ـس واي محيط طبق مقررات ـش

اقدام به ارائه راه حل هاي متناســـب نموده اســـت . آنااليزرهاي گازهاي دودكش ( احتراق ) و آنااليزرهاي هواي  

حصوالت اين شركت دهد . مشتريان ابرگان از تمامي ممحيط را با انتخاب هاي مختلف در كيفيت و دقت ارائه مي

كنند .در طراحي محصــوالت به شــاخص كيفيت و ســال خدمات رايگان دريافت مي  ٢ســال گارانتي تعويض و   ٢

پايداري توجه ـشده اـست . اين عوامل در كنار دقت متناـسب با نياز كـشور كه قيمت تمام ـشده بـسيار ارزان نـسبت به 

و پشــتيباني داخلي و فراواني در تامين قطعات به دليل توليد    رقباي خارجي و امكان قرارداد مســتقيم با توليدكننده

كند و تواند نياز ـصنعت و محيط زيـست را پاـسخ دهد . مـشتري جنس بلوئر و قطعات داخلي را انتخاب ميداخل مي

ول قرار مي ول تغييراتي لحاظ كند  گيرد و پس از توليد ميدر جزئيات توليد محـص تواند در تمامي بخش هاي محـص

اين عوامل به لطف توليدكننده ايراني حاصـل شـده اسـت . الزم به ذكر اسـت قطعات اصـلي دسـتگاه در بخش   و

 باشد .سنسورها در اغلب موارد و پارامترها وارداتي و داراي گواهينامه هاي مورد تاييد سازمان محيط زيست مي

  آنااليزر گاز دودكش ( احتراق )

احتراق به آنااليزر دودكش مرســومند . انتخاب يك آنااليزر دودكش    ابزار ســنجش آلودگي گازهاي حاصــل از

د رطوبت و حرارت اگزوز تامين مي بت به رنج آاليندگي ، درـص تفاده  نـس رايط اـس اخت به دليل ـش ود و كيفيت ـس ـش

وجود دارند و   Extractiveو   In-Situنامناســب بســيار حائز اهميت اســت . اين گونه آنااليزرها در هر دو مدل  

پمپ وكيوم و ولوهاي    In-Situدر صورتي كه اختالف قيمتي مورد استقبال مشتريان بوده ، در    In-Situميشه  ه

كنند وجود ندارند و از اين رو پايداري و دقت بيـشتري دارند . در  مكانيكي كه نگهداري را بيـشتر و دقت را كمتر مي

ولي  ين خطا مياين مدل نمونه برداري و آناليز واقعي تر و نتايج با كمتر تي ابرگان محـص ركت محيط زيـس د . ـش باـش

كند ، طراحي و به توليد رـسيده عرضه و پيشنهاد مي  ٩٤را كه در ـسال   Nanolight-B series-95401با نام 

 باشد.اين آنااليزر از تمامي خدمات پشتيباني برخوردار مي

  ايسيستم پايش لحظه

نابا نظارت و مانيتورينگ لحظه ي ، يع و فعاليت هاي آنها مياي و برخط ـص توان ميزان آلودگي هريك را بررـس

هاي پايش  نمايد . سـيسـتمكنترل و مديريت كرد كه اين امر كمك شـاياني به حفظ و صـيانت محيط زيسـت مي
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گيري پارامترهاي مورد نظر در  ـشوند . اندازهاي متناـسب با نوع ـصنعت و كاربرد مورد نظر طراحي و نـصب ميلحظه

ت يـس ورها انجام ميهاي پايش لحظهمـس نـس ط ـس ود . عمدتا دو روش براي اندازهاي توـس تفاده قرار ـش گيري مورد اـس

 گيرد :مي

 Submersible يا in-situ  

تغرق  يا  Submersible  هايدر روش ور  مـس نـس يال  درون  ـس وندمي  داده قرار  نظر  مورد  ـس   برخي  در  البته.    ـش

 . نمود نصب bypass شدن در داخل سيال را بصورت ور غوطه قابل سنسورهاي توانمي موارد

flow-through يا bypass  

  هاروش  اين  در.    شـودمي  پمپ  محفظه يك  داخل به  پسـاب  يا و  آب  نمونه flow-through  در روش هاي

  مدل  دو  خود  شــد  اشــاره باال  در كه  همانطور  ها  روش  اين .    شــودمي  اســتفاده  پريســتالتيك  هاي  پمپ  از  معموال

د . در مدل ـساده تر همان ـسنـسورهاي قابل اـستغراق داخل ـسيال بدون هيچ تغييري در داخل يك مـسير لوله  هـستن

 ،  دســتگاه  داخل به  نمونه  مكش از  پس  تر  كامل  هاي  روش  در .  كنندمي  نصــب  flow-cell اي و قطعاتي بنام

ــاـلـيزهــاي ـــيـميــاـيي  آن ــودـمي  اـنجــام  آن  روي  شـ ــه  كــه  شـ ـــهور  ـهم  extractive  مــدل  ب ــ  مشـ . اســ   ت 

) به مركز  RTUگيري پارامترهاي مورد نظر توسط سنسورها اطالعات حاصله توسط يك سخت افزار (پس از اندازه

شـــود . همچنين اين اطالعات توســـط يك نرم افزار تجميع و تجزيه و تحليل ، پايش و مانيتورينگ ارســـال مي

ازمان هاي زيربط را ايجادتجميع مي تفاده براي ـس وند و قابليت اـس ركت ابرگان موفق به طراحي و مي  ـش كنند . ـش

) و نرم افزار جهت تجميع و آناليز اطالعات شـده اسـت . در صـورت نياز به اطالعات  RTUسـاخت سـخت افزار (

 تكميلي و يا اطمينان از روش مناسب براي پروژه خود با شركت آب سامان ابرگان تماس حاصل فرماييد.

  


