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TopSUNنیمحصوالتفواطالعاتهاوکاربردهاویژگی
 (صنعتی، پاالیشگاهی و مخازن ذخیرههای  کاربری پروشه)

 

 های خاص: ویصگی
 (            تْیٌِ ٍ َّؿوٌذ تْیٌِ )ػاختاسی هلشفی ون هلشف ٍ واسوشد -1

 ضخاهت تؼیاس ون، اًؼطاف پزیشی ٍ هماٍهت ػاختاسی تاال  -2

 ییدها ٍ هذت صهاى واسوشد ٍ تلشاًغ دها یا ٍ هٌطمِ یتا اهىاى وٌتشل هشوض -3

 (یگشاددسجِ ػاًت 100تا  10هختلف ) یدس اتؼاد، ٍلتاط، تَاى ٍ دهاّا یذلاتل تَل -4

 (تلَست واهال یىٌَاخت)اًتمال گشها  یؾًَع گشها یيهطلَب تش -5

 یهٌاػة ٍ واّؾ هلشف اًشط یدها یيتاه یَّؿوٌذ تشاتایوشّای ٍ  ، سطَتتدها یػٌؼَسّا -6

 یشپز یذتجذ ّای یاًشط وٌٌذُ یيتاه ّای یؼتناهىاى اػتفادُ اص اًَاع ػ -7

 تا جشیاى هؼتمین ٍ هتٌاٍب فاص ٍ ػِ فاص( )ته یواس تا تشق ٍ تاتش یتلاتل -8

 صدگی ٍ افت دها لاتلیت جلَگیشی اص یخ -9

 لاتلیت واسوشد تلَست ثاتت ٍ پشتاتل )ػیاس( -10
 

 برخی کاربردهای خاص:
تجْیضات ثاتت ٍ دٍاس، خطَط اًتمالی ٍ پشٍػغ( اص لثیل؛ لَلِ، گشهایؾ حشاستی / جلَگیشی اص اتالف اًشطی ) -1

 تَستیي، اػپشیٌگ جَیٌت، ػایك طاوتی، َّساگضاػت ٍ ...

 وي هخاصى )رخیشُ ٍ تحت فـاس( گشم -2

 گشهایؾ داوت ٍ واًال -3

 ّای پاؿـی خطَط اًتمال( ّای ػایك گشهایؾ اًَاع تاًىش ٍ تـىِ )ػَخت، لیش، چؼة ٍ اًَاع پَؿؾ -4

  تا هحل هَسد اػتفادُ( تَلیذ ٍ فشآٍسیلیش ٍ آػفالت )اص هحل  ػَخت، وي ٍػایل ًملیِ حاهل گشم -5

 ٍ ...( )اتَتَع، هاؿیي آالت خذهات هَتَسی یضلید یخَدسٍّا ، هَتَس ٍ ػیؼتن سادیاتَسوي تان گشم -6

 

 نصبی:فنی و اطالعات 
ّای  هتش ٍ طَل ػاًتی 80 ثاتت تا ػشم سٍلیّای حشاستی  فیلن تلَست ،TopSUNهحلَالت گشهایـی 

 ذ. ٌتاؿ سا داسا هیٍ یا هذٍس  داس صاٍیِتلَست لاتلیت ًلة  اًؼطاف ػاختاسی،تَدُ ٍ تا تَجِ تِ هـخق 

ٍ هتٌاػة تا تجْیض ، اهىاى تغییش دس ػشم ٍ طَل ٍجَد داؿتِ ًلة ٍ چگًَگی یواستشدؿشایط تا تَجِ تِ 

ضوي دس  دس گشدد. طشاحی ٍ تَلیذ هیهشتَطِ پذ گشهایـی  ػپغطشح ٍ ًمـِ اٍلیِ تْیِ ٍ  ًظش،هَسد
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ػت ػش تش سٍی فیلن حشاستی، تَلیذوٌٌذُ دهاّای  تَاى تا تغییش دس تشاون الواى الزوش، هی ّای حشاستی فَق ػیؼتن

 اًتمال دها سا وٌتشل ًوَد. 

اًذ ٍلی  ّشتض( تَلیذ ؿذُ 60-50ٍلت ) 220ّا تلَست ًشهال تشای واسوشد تا تشق  ایي ػیؼتن الىتشیىی،اص ًظش 

  هتٌاػة تا ًَع واستشد ٍ ؿشایط هحیطی هذًظش اهىاى تَلیذ تا سًج ٍلتاطی هختلف سا داسد.

دسجِ  100لاتلیت تَلیذ حشاست تا سًج  تلَست ًشهال، TopSUNًظش دهای تَلیذی، پذّای گشهایـی  اص

ّای  ایي ػیؼتنتاؿذ.  هتٌاػة تا ًیاص واسفشها لاتل وٌتشل هی گشاد سا داؿتِ وِ هیضاى دهای تَلیذی ػاًتی

ذ حذاوثش دهای سًج تاؿٌذ وِ دس ّش سدُ حشاستی، لاتلیت تَلی تا سًج دهایی هتٌَع لاتل ػشضِ هیگشهایـی، 

لاتلیت ًلة  TopSUNّای هختلف دهای تَلیذی، پذّای حشاستی  ػالٍُ تش سًج ٌّذ داؿت.اػالهی سا خَا

سا فشاّن َّؿوٌذ  ٍیا اپشاتَسی وٌتشلدها تشحؼة  تٌظین اىوِ اهى ؿٌذتا ّوشاُ تا تجْیضات وٌتشلی سا داسا هی

 .آٍسد هی

 سًجّا پَؿؾ دادُ ٍ تا تَجِ تِ  سا تا اػتفادُ اص ایي ػیؼتن تجْیضتَاى، ول یا تخـی اص  هیاص ًظش ًلثی، 

  دهای هَسد ًظش سا تاهیي ًوَد. ،یف ؿذُتؼش گشهایی

ای سا ًیض داسا  دس ؿشایط خاف، هتٌاػة تا ًیاص واسفشها، ایي ػیؼتن گشهایـی لاتلیت تَلیذ ٍ ػشضِ تِ فشم سؿتِ

تَاًذ تش سٍی ٍ یا اطشاف تجْیض لشاس گشفتِ ٍ دهای  ّای حشاستی تلَست آصاد هی ػینای،  دس حالت سؿتِتاؿذ.  هی

 ذ. یاهَسد ًظش سا تایوي ًو

ایؾ سا تاهیي ّای حشاستی تلَست دلخَاُ دس ػطح، ٍ پَؿؾ هحذٍدُ هَسدًظش، گشه تَاى تا جایگزاسی ػین هی

 ًوَد.

 :TopSUNّای پذّای حشاستی  تشخی ٍیظگی

  ُحشاستی هماٍهت لشاسگیشی دس سدF  طثك اػتاًذاسد اسائِ  -گشاد( دسجِ ػاًتی 155)تا حذٍد سًج دهایی

  الىتشیىی تجْیضات تَلیذوٌٌذگاى الوللی تیي اًجويؿذُ تَػط 

 ًیػال یىیخَاف هىا 

 یویاییتاال دس تشاتش هَاد ؿ هماٍهت 

 یظى ٍ اوؼیذؿذگیدس تشاتش ٍسٍد اوؼ یػال هحافظ 

 دس هحذٍدُ سًج هماٍهت دهایی( دها یؾاتؼاد دس تشاتش افضا ثثات( 

 یذگیشاؿدس تشاتش خ هماٍمٍ داسای  كاف یاستؼ ػطح 

  هتش هیلی 3تا  5/0ضخاهت دس حذ 

 

 ای: اطالعات هسینه
ّای  ّای ًلثی ٍ ؿشایط هحیطی ٍ دهایی، لیوت ای، تا دس ًظش داؿتي تٌَع هحلَالت ٍ سٍؽ اص ًظش ّضیٌِ

ای ٍ صهاًی لاتل  هختلفی ٍجَد داؿتِ ٍ اص ایٌشٍ، توٌظَس تشآٍسد دلیك تشحؼة پشٍطُ، هحاػثات فٌی، ّضیٌِ

م تشآٍسد لیوتی پغ اص تشآٍسد فٌی تَػط ٍاحذ هٌْذػی تؼییي ٍ تَػط هؼاًٍت هالی اػالتاؿٌذ.  هحاػثِ هی
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واستشدّای ػوَهی ٍ اػتفادُ اص هحلَالت ًشهال تَلیذی، آخشیي لیؼت لیوتی هلَب ؿشوت لاتل  دسگشدد.   هی

 اسجاع خَاّذ تَد.

تین اجشایی تَدُ ٍ  تشػْذُ دس هحل پشٍطُ ّای هَسد ًظش ّضیٌِ ًلة پذّای گشهایـی، تجْیضات وٌتشلی ٍ ػایك

 تاؿذ. % هثلغ جوغ فاوتَس اسائِ ؿذُ هی15دس ؿشایط ػادی، تشاتش تا 

 

 :مرتبط های انجام گرفته برخی از پروشه
 خَدسٍوي هخاصى تضسیك سٍغي ّیذسٍلیه ایشاى  گشم -1

  ػتاسُ آًا اسٍهیِ 5ػیؼتن گشهایؾ ووىی تاػیؼات ّتل  -2

 ػتاسُ آًا اسٍهیِ 5ّای اًتمالی گشهایؾ تاػیؼات ّتل  گشهایؾ لَلِ -3

 ؿشلی آرستایجاى هٌطمِ سٍػتایی آب ولشصًیٍ پوپ  هخاصى وي شمگ -4

 گشهایؾ هخاصى رخیشُ آب )دس ؿْشّای هختلف تشویِ( -5

  ّا ٍ تجْیضات اًتمالی( )گشهایؾ لَلِ یِاسٍه یپاگشهِ گلخاًِ ؿْشداس یؾگشها یؼتنًلة ػ -6

 حَهِ ٍ اسدتیل ساًی اتَتَع ػاصهاى ػفاسؽ تِ ؿْشی داخل اتَتَع گشهایـی دیَاس ٍ وف گشهایؾ -7

 هَتَسػاصی 3ّای ساتط تغزیِ ػالي ؿواسُ  ًلة گشهایؾ هخاصى رخیشُ سٍغي اوؼپشت ٍ لَلِ -8

 هَتَسػاصی  3ػالي ؿواسُ  7000ایجاد پَؿؾ واهل هخاصى رخیشُ سٍصغي سٍصاًِ سٍغي تَتال  -9

 ایٌچ ساتط تغزیِ آى 1تؼویشات هَسدی پَؿؾ ػایك حشاستی هخضى سٍغي اوؼپشت ٍ لَلِ  -10

 ًىا ذ ػلیویّای اوؼیظى ًیشٍگاُ ؿْی ایؾ وپؼَلًلة گشه -11

  ّای اًتمال ػیال تیواسػتاى ؿْیذ هحالتی تثشیض گشهایؾ لَلِ -12

 


