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 : بوسترپمپ های آبرسانی دورثابت و دورمتغیر فارس بخاران

  تَسترپوپ ّای آترساًی ٍ ًحَُ طراحیتَضیحی هختصر در خصَص   -

 شرکت صٌایع الکترٍپوپ رایاىفارس تخاراى ًوایٌذُ رسوی  -

 تالیف علی فاضل هذیرفٌی فارس تخاراى  –کتاب پوپ ٍ پوپاش کارتردی   -

  کاًال آپارات شرکت ٍ دٍرُ ّای آهَزشی -

  سَاتق اجرایی در زهیٌِ تَسترپوپ ّای آترساًی -

 پرٍشّای اجرا شذُتصاٍیر  -

 

 

 

      تشای هشاجؼِ تِ ٍتسایر ٍ دسیافر کازالَگ                                                                                                                   کاًال آخاساذ ضشکر فاسس تخاساى            

                                                                                          یک کٌیذ.تشسٍی لیٌک کل
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 تَضیحی هختصر در خصَص تَسترپوپ ّای آترساًی ٍ ًحَُ طراحی 

جْر زاهیي فطاس دس سیسسن ّای آتشساًی دس هَاقؼی کِ فطاس آب ضْشی تشای سشٍیس دّی تِ تخص ّای  

هػشف کٌٌذُ آب دس ساخسواى کافی ًثاضذ اص تَسسش خوح اسسفادُ هی ضَد . ّوچٌیي دس سیسسن ّای آزص 

 ًطاًی ٍ زاهیي آب دس غٌایغ ، کطاٍسصی ٍ ... اص تَسسش خوح ّا اسسفادُ هی گشدد . 

 َسسش خوح ّا تِ اًَاع صیش زقسین تٌذی هی ضًَذ :ت

 الف ( زک خوح 

 دٍس ثاتر 

 دٍس هسغیش 

 ب ( چٌذ خوح

 ) دٍس ثاتر ) ّوشاُ تا خوح خیطشٍ یا جَکی خوح 

 ) دٍس ثاتر ) تذٍى خوح خیطشٍ یا جَکی خوح 

 دٍس هسغیش 

 دٍس ثاتر ٍ هسغیش 

 الف( تک پوپ

اى ّای کَچک ( ، اص تَسسشخوح زک خودِ اسسفادُ هی ضَد . دس هَاسدی کِ ًَساى هػشف صیاد ًثاضذ ) ساخسو

 کٌسشل ایي خوح هی زَاًذ تِ دٍ غَسذ دٍس ثاتر ٍ یا هسغیش تاضذ.

 ب( چٌذ پوپ

دس هَاسدی کِ ًَساى هػشف صیاد تاضذ ًوی زَاى اص یک خوح تضسگ اسسفادُ کشد ٍ هی تایسر اص دٍ ٍ یا چٌذ 

 خوح کَچکسش اسسفادُ ًوَد . 



 آبهاي صنعتيتصفيه   تهويه مطبوع ،  سيستم هاي بخار ،   

 

 1واحد  ، 7پالک   کىچه نراقي ، خيابان طالقاني ، آدرس دفتر : تهران ، 

 77757707-77757077-77057571تلفن :

 77050517فاکس : 

www.farsbokharan.ir  info@farsbokharan.ir       
www.samyangvalve.ir 

 

 

اهش زغییش هٌحٌی سیسسن ) تِ دلیل زغییش دس جشیاى هػشفی ( اسر کِ تاػث هی ضَد یا زؼذاد اسساسذ دلیل ایي 

                                    BEPاسساج خوح صیاد ضَد ٍ یا ػولکشد خوح دائوا دس حال زغییش تاضذ ٍ خاسج  –

( Best Efficiency Point )  . ػول ًوایذ 

 جَکی پوپتَستر پوپ ّوراُ تا 

جَکی خوح خودی اسر تا فطاسی تشاتش خوح ّای اغلی ٍ تا آتذّی کوسش . ایي خوح هؼوَال دس تَسسشخوح ّای 

 تضسگ هَسد اسسفادُ قشاس هی گیشد .

اص آًجایی کِ دس ساػازی اص ضثاًِ سٍص ) هؼوَال دس ًیوِ ضة زا اٍایل غثح ( هوکي اسر هػشف کاّص خیذا کٌذ 

اسساج هکشس خوح ّای اغلی جلَگیشی  –ى تا خوح کَچک زشی زاهیي ًوَد ٍ اص اسساسذ . ایي هػشف سا هی زَا

ًوَد . ایي اهش سثة غشفِ جَیی دس هػشف اًشطی ضذُ ٍ ّن چٌیي هیضاى اسسْالک دس خوح ّای اغلی سا تِ 

 هقذاس قاتل زَجْی کاّص هی دّذ . 

دلیل آًکِ اهکاى قغغ آب تِ ّیچ ػٌَاى ٍجَد دس تَسسشخوح ّای تیواسسساًْا ، ّسل ّا ٍ یا غٌایغ حساس تِ 

ًذاسد تش سٍی تَسسشخوح اص یک ٍ یا چٌذ خوح سصسٍ اسسفادُ هی ضَد زا دس غَسذ تشٍص هطکل دس خودْای اغلی 

 خوح ّای سصسٍ ٍاسد هذاس ضذُ ٍ ًیاص سیسسن سا زاهیي ًوایٌذ.

 تخش ّای هختلف تَسترپوپ 

  الکسشٍخوح ّا 

  ضاسی اغلی 

  کلکسَسٍ ضیشآالذ دس هذاس هکص 

 کلکسَس ٍ ضیشآالذ ٍ هذاس ساًص 

 ) زاتلَ تشق ) ّوشاُ تا سیسسن کٌسشل فشکاًس دس سیسسن ّای دٍس هسغیش 

 ) هٌثغ دیافشاگوی ) الضاهی تشای سیسسن دٍس ثاتر 

 خشضش سَئیچ تشای سیسسن ّای فطاس دٍس ثاتر ٍ خشضش زشاًسذیَسش تشای دٍس هسغیش 

 ایص فطاسهاًَهسش جْر ًو 
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 ( Surge Tank )سرج تاًک 

آب سیالی اسر تا دسغذ زشاکن ًضدیک تِ غفش ٍ تِ عَس ػولی غیش قاتل زشاکن . اص آًجایی کِ دس خغَط خوداط 

ّوَاسُ هی تایسر زذاٍم جشیاى سیال تشقشاس تاضذ زا ػول اصدیاد فطاس دس اًسقال زَسظ خوح اًجام گیشد ٍ ّن 

زشاکن تَدى آب ، الصم اسر زا تخطی اص سیسسن خوداط تِ غَسذ اسزجاػی قاتلیر چٌیي تا زَجِ تِ غیش قاتل 

ایي قاتلیر سا داسًذ  Surge Tankجزب اًشطی تِ غَسذ فطاس یا کطص سا داضسِ تاضذ . هخاصى ضشتِ گیش یا 

قاذ ًطاى کِ آب سا زحر فطاس هؼیٌی رخیشُ ًوَدُ ٍ دس غَسذ ًیاص دٍتاسُ آى سا تِ سیسسن تاصگشداًٌذ . زحقی

هی دّذ کِ ٍجَد هخضى ضشتِ گیش دس جلَگیشی اص تِ ٍجَد آهذى زٌص ّای تضسگ دس اثش خذیذُ ضشتِ قَچ آب 

ًقص هْوی سا تاصی هی کٌٌذ . اص عشف دیگش تشای جلَگیشی اص اصدیاد سٍضي ٍ خاهَش ضذى خوح ّا ، سؼی هی 

ای ًگْذاسی فطاس اًسخاب ضَد زا دس هػاسف ضَد حجن هخضى ضشتِ گیش سا قذسی تضسگسش اص حذاقل هَسد ًیاص تش

کَچک یا دس جثشاى ٍ هْاس ًَساًاذ جشیاى آب اص هحل رخیشُ هخضى زاهیي گشدد ٍ سدس دس غَسذ ًیاص تِ 

هقادیش تیطسش آب ، تا سٍضي ضذى خوح ّا ، آب هَسد ًیاص زاهیي ضذُ ٍ ضوٌا آب زخلیِ ضذُ اص هخضى ًیض دٍتاسُ 

 جایگضیي ضَد .

 سترپوپهحاسثات تَ

تشای اًسخاب خوح هی تایسر ّذ ٍ دتی هَسد ًیاص سا تذسر آٍسد ٍ خس اص آى سشج زاًک هَسد ًیاص تَسسش خوح ) 

 دس سیسسن دٍس ثاتر ( سا هحاسثِ ًوَد . 

ًَع کارتری ٍ ظرفیت کاری سیستن ،  تِ ترای اًتخاب تَستر پوپ ٍ اًجام هحاسثات هرتَطِ تا تَجِ

 هی تَاًیذ تا شرکت فارس تخاراى تواس حاصل فرهاییذ.

پوپ ترای کسة اطالعات تیشتر در خصَص تَسترپوپ ّای آترساًی ، هیتَاًیذ تِ فصل پٌجن کتاب 

 تالیف هٌْذس علی فاضل هذیر فٌی شرکت فارس تخاراى هراجعِ فرهاییذ. ٍ پوپاش کارتردی
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 فارس تخاراى ًوایٌذُ رسوی شرکت صٌایع الکترٍپوپ رایاى

زا کٌَى تِ غَسذ سسوی تِ ػٌَاى ًوایٌذُ سسوی ضشکر الکسشٍخوح سایاى  5881ضشکر فاسس تخاساى اص سال  

 فؼالیر هی ًوایذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آبهاي صنعتيتصفيه   تهويه مطبوع ،  سيستم هاي بخار ،   

 

 1واحد  ، 7پالک   کىچه نراقي ، خيابان طالقاني ، آدرس دفتر : تهران ، 

 77757707-77757077-77057571تلفن :

 77050517فاکس : 

www.farsbokharan.ir  info@farsbokharan.ir       
www.samyangvalve.ir 

 

 

 



 آبهاي صنعتيتصفيه   تهويه مطبوع ،  سيستم هاي بخار ،   

 

 1واحد  ، 7پالک   کىچه نراقي ، خيابان طالقاني ، آدرس دفتر : تهران ، 

 77757707-77757077-77057571تلفن :

 77050517فاکس : 

www.farsbokharan.ir  info@farsbokharan.ir       
www.samyangvalve.ir 

 

 

تالیف هٌْذس علی فاضل هذیرفٌی شرکت  –کتاب پوپ ٍ پوپاش کارتردی 

 فارس تخاراى

زاسیساذ کطَس ٍ تا داضسي خشسٌل هسخػع  سال ساتقِ فؼالیر دس غٌؼر 51ضشکر فاسس تخاساى تا تیص اص 

زػفیِ آتْای غٌؼسی ٍ زَْیِ هغثَع تخص   ساُ اًذاصی ٍ ًگْذاسی سیسسن ّای تخاس ، ًػة ،  دس صهیٌِ عشاحی ،

ػظیوی اص فؼالیر ّای خَد سا هؼغَف تِ اًسقال زجشتیاذ ػلوی ٍ ػولی خَد دس غٌؼر تِ اقطاس هخسلف جاهؼِ 

طجَیاى سضسِ ّای هٌْذسی  ًوَدُ اسر . ػذم ٍجَد سیسسن آهَصضی غحیح دس هٌْذسیي ٍ ػلی الخػَظ داً

ًظام آهَصش ػالی کطَس ، ػذم ٍجَد اهکاًاذ تشای داًطجَیاى تشای هطاّذُ ضَْدی زجْیضاذ ٍ ػذم آهَصش 

کاستشدی تشای هٌْذسیي کِ تاػث ایجاد هطکالذ ػذیذُ ای دس ًظام ساخساسی زاسیسازی کطَس ضذُ ٍ هساسفاًِ 

ؼضا تَاسغِ ػذم زسلظ فٌی ٍ ػولی کافی زَسظ ایي ػضیضاى تاػث تشٍص ّضیٌِ ّای هالی ٍ جاًی دس خشٍطُ ّای ت

هٌْذسیي ایي ضشکر سا تش آى داضر زا اًسقال زجشتیاذ   خػَغی ٍ یا هلی کطَس هی ضَد. هَاسد یاد ضذُ تاال ،

 اس گزاضسي ایي زجشتیاذ اًجام دٌّذ.خَد سا یک ٍظیفِ هلی تشضوشد ٍ زوام زالش خَد سا دس جْر دس اخسی

هَاسد یاد ضذُ  ایي ضشکر سا تش آى داضر زا تا زالیف ٍ اًسطاس کسة تا ًگاُ کاستشدی تشای هٌْذسیي کطَس ، سؼی 

تش اغالح ساخساس آهَصضی تِ ٍاسغِ زشهین ضؼف ػلن کاستشدی ٍ اجشایی دس تیي هٌْذسیي کطَس ًوَدُ ٍ هَاسد 

ٍ آزص ًطاًی سا دس کسة هشتَعِ تِ هٌْذسیي الضام آٍس دس عشاحی سیسسن ّای تخاس ، سیسسن ّای اًسقال آب 

 ایي هشص ٍ تَم اًسقال دّذ. 

از کتة تالیف شذُ تَسط هٌْذس علی فاضل ، هذیر فٌی شرکت فارس تخاراى هی تَاى تِ کتاب 

 هی تاشذ .  ریلاشارُ کرد . سرفصل ّای هرتَطِ تِ ایي کتاب تِ شرح  "پوپ ٍ پوپاش کارتردی"
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 ٍ دٍرُ ّای آهَزشی کاًال ّای آپارات

دس ساسسای کوک تِ یادگیشی ّشچِ تیطسش هٌْذساى زاسیساذ کطَس ، ایي ضشکر تِ زْیِ ، زَلیذ ٍ زشجوِ 

فیلوْای آهَصضی دس صهیٌِ هَزَسخاًِ ّای تخاس ، سیسسن ّای اًسقال آب ٍ آزص ًطاًی  اقذام ًوَدُ اسر کِ 

 لیٌک کاًال هشتَعِ قاتل هطاّذُ اسر . 

 فیلن ّای آهَصضی زْیِ ضذُ هشتَط تِ سیسسن ّای اًسقال آب هی زَاى تِ هَاسد صیش اضاسُ کشد: اص هْن زشیي

 

 

 

 

 

 

 

 

                           لیٌک کاًال آپارات :

 

 

 

 

http://www.aparat.com/farsbokharan/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aparat.com/farsbokharan/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aparat.com/farsbokharan/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 اجرایی در زهیٌِ تَسترپوپْای آترساًی :سَاتق 

تاریخ  هَضَع ّوکاری / قرارداد ردیف

ّوکاری/ 

 قرارداد

 تَضیحات ًام کارفرها

عشاحی ، ًػة ٍ ساُ اًذاصی  5

 تَسسشخودْای آتشساًی 

هجسوغ زَلیذی ،  5881

زحقیقازی 

 اًسسیسَخاسسَس الثشص

 

عشاحی ، ًػة ٍ ساُ اًذاصی تَسسش خوح  5

  5صٍى 

تیواسسساى هیالد  5891

 زْشاى

 

عشاحی ، ًػة ٍ ساُ اًذاصی  8

 تَسسشخودْای آتشساًی ٍ آزطٌطاًی

ضشکر کاتل ٍ ّادی  5895

 کاج

 

عشاحی ، ًػة ٍ ساُ اًذاصی تَسسش خوح  1

 آتشساًی ٍ آزطٌطاًی

هجسوغ زجاسی  5891

 چچالس کشج

 

عشاحی ، ًػة ٍ ساُ اًذاصی   1

 تَسسشخودْای آتشساًی

 ضشکر هسػا  5891

صیشهجوَػِ ساصهاى 

 اًشطی ازوی

 

عشاحی ، ًػة ٍ ساُ اًذاصی  6

 تَسسشخودْای آتشساًی 

5891 

5891 

5896 

تیواسسساى ًیکاى 

 زْشاى

تَسسشخودْای ساخسواى ّای جذیذ 

 ٍ قذین دس چٌذ هشحلِ

عشاحی ، ًػة ٍ ساُ اًذاصی  7

 تَسسشخودْای آتشساًی

هجسوغ زجاسی  5891

 چیچیکا کشج

 

عشاحی ، ًػة ٍ ساُ اًذاصی تَسسش خوح  8

 آتشساًی

ضشکر خاسس ایضٍزَج  5891

) صیش هجوَػِ 

 ساصهاى اًشطی ازوی (

 

عشاحی ، ًػة ٍ ساُ اًذاصی سیسسن  9

 آتشساًی 

 عشح زَسؼِ ًیشٍگاُ ازوی تَضْش  ًیشٍگاُ ازوی تَضْش 5896

 ) فاص دٍم (
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تاریخ  هَضَع ّوکاری / قرارداد ردیف

ّوکاری/ 

 قرارداد

 تَضیحات ًام کارفرها

عشاحی ، ًػة ٍ ساُ اًذاصی  51

 تَسسشخودْای آتشساًی ٍ آزطٌطاًی 

خشٍطُ تشجْای زؼاًٍی  5897

 دًذاًدضضکاى 

 زْشاى 55هٌغقِ 

ًػة ٍ ساُ اًذاصی تَسسشخوح آتشساًی ٍ  55

 آزطٌطاًی 

ساصهاى تاصسسی کل  5898

 کطَس

 

 

در زهیٌِ تجْیسات اًتقال آب  کارخاًِ ّا ٍ سازهاى ّایی کِ شرکت فارس تخاراى سایر شرکت ّا ،

 افتخار ّوکاری تا آًْا را داشتِ است :

 

 

 غشتی آب ٍ فاضالب سٍسسایی اسساى آرستایجاى -

 ضشکر کاتل هغاى -

 ضشکر ػوشاى آرسسساى -

 آب ٍ فاضالب سٍسسایی اسساى ّوذاى -

 آب ٍ فاضالب سٍسسایی اسساى قضٍیي -

 آب ٍ فاضالب سٍسسایی اسساى خشاساى سضَی -
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 تصاٍیری از پرٍشُ ّای اجرا شذُ 

 تیوارستاى هیالد تْراى
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 پرٍشُ هسکًَی سعادت آتاد 
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 تیوارستاى ًیکاى
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 پرٍشُ تعاًٍی دًذاًپسشکاى

 

 


