
1  ساتينه صنعت تأسيشركت گز

 
  زونيس مولتي خود سرويبوستر پمپ آتش نشان

  رضا اتفاقي اسكوييمهندس 

  
كـه   اسـت  داشـته  ي را در پيرباز مشكالتي بلند مرتبه از د ي ساختمان ها  ي برا ي بوستر پمپ آتش نشان    يطراح

 از  ي را ملزم به استفاده از انـواع ترفنـدها و وسـائل كمكـ              يساتي تأس يستم ها ين محاسب س  يطراحان و مهندس  
  . نموده استي تحتاني فشار شكن در زون هايرهايل شيقب

           وي آبرسـان ي و ساخت انواع بوستر پمپ هـا     يشرو در طراح  يسات به عنوان شركت پ    ينه صنعت تأس  يشركت گز 
 دور ي محصوالت منحصربفرد خود همانند بوستر پمـپ آبرسـان       ي در كشور افتخار دارد پس از معرف       يانآتش نش 

 خـود  ي موسوم به بوستر پمپ آتش نشانيگريد ديس، محصول جدي خود سروير و بوستر پمپ آتش نشان     يتغم
  .دي نماي كشور معرفيساتي زون را به جامعه تأسيس مولتيسرو

 بـه حـضور اپراتـور       يازيـ  آن ن  يس هفتگـ  يو ساخته شده است كـه جهـت سـرو          ي طراح ين دستگاه به نحو   يا
م به طـور  ي مدت كوتاه قابل تنظين براي معي دوره زمانيك از الكتروپمپ ها به نوبت پس از طيباشد و هر  ينم

شه بوستر پمـپ روان  يتا همد ينماي پاس مي بارهي ذخ ر بسته به مخزن   ي در مس   را و آب  شوديك روشن م  ياتومات
  . باشديبهره بردار مادهو آ

ـ يسات كـه بـرا  يـ نه صنعت تأسي زون شركت گز  يس مولت ي خود سرو  يدر بوستر پمپ آتش نشان     ن بـار در  ي اول
ش گذاشـته شـده،     ي نمـا   معـرض   بـه  27سات تهران در سـالن      ي ساختمان و تأس   ين الملل يشگاه ب ين نما يهشتم
 آب  ير زون ساختمان، بوستر پمپ آتش نـشان        در ه  ير آتش نشان  يده تا با باز شدن ش     ي گرد ينيش ب ي پ يامكانات
  .دينمان يق را با فشار متناسب با آن زون تأمياز اطفاء حريمورد ن

ر دور الكتروپمـپ بمنظـور پمپـاژ    يي تغي بر استفاده از دستگاه كنترل دور برا يبتنمن بوستر پمپ    ياساس كار ا  
  .از استيآب الزم در فشار ثابت مورد ن

 شده ينيش بي ساختمان انشعاب پي زون به تعداد زون ها ي مولت ي پمپ آتش نشان    بوستر ي كلكتور خروج  يرو
 ي مذكور به شـبكه لولـه كـش        يانشعاب ها . ده است يچ نصب گرد  ين انشعاب ها فلوسوئ   يك از ا  ي هر   يو در ابتدا  
  .شودي مي ساختمان منتهيزون ها
               ســاختمان بواســطه يهــاك از زون يــ از وقــوع آتــش در هــر يك بوســتر پمــپ آتــش نــشانيــ اتوماتيآگــاه
چ آن زون بـسته شـده و        يافتن آب در هـر زون مـدار فلوسـوئ         يـ ان  ي با جر  رديگي صورت م   مذكور يچ ها يفلوسوئ
 فـشار   يومتر برا يهر پتانس . دينماي شده فعال م   ينيش ب ي برق پ  ي در تابلو   محل آن  ومتر همان زون را كه    يپتانس

ومتر، دور الكتروپمـپ بواسـطه دسـتگاه كنتـرل دور           ي فعال شدن پتانس   با. ده است يم گرد ياز تنظ يخاص مورد ن  
از را بـا فـشار الزم در   يـ ابد تا مقدار آب مـورد ن     يير م يي تغ ي آتش نشان  يرهاي از ش  يمتناسب با مقدار آب خروج    

  .ار مصرف كننده قرار دهدياخت
ن ي تـأم  ي آن بر مبنا   يروپمپ ها  كه انتخاب الكت   يك بوستر پمپ آتش نشان    يتوان با استفاده از     يب م ين ترت يبد

كسان از نقطه نظـر مقـدار       ي يط آبده ي شرا ،ن زون ساختمان صورت گرفته    يدر باالتر  ياز آتش نشان  يآب مورد ن  
  . بدست آورد را مختلف ساختمانيآب و فشار آن در زون ها
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منظور كـاهش    ساختمان ب  ي فشار شكن متعدد در طبقات تحتان      يرهاي به استفاده از ش    يازيط ن ين شرا يتحت ا 
  هـا   زونك از   يـ  هـر    ي متعدد برا  ي آتش نشان  يا استفاده از بوستر پمپ ها     ين طبقات و    يفشار بوستر پمپ در ا    

  .نخواهد بود
ن يتوان همـ  ي و اجراء شده است، م     ينيش ب يك زون پ  ي كل ساختمان    ي مرتفع موجود كه برا    يدر ساختمان ها  

 لوله مـذكور    ي ساختمان رو  يك از زون ها   ي هر   يدر ابتدا  اشاره شده در فوق      يچ ها يط را با نصب فلوسوئ    يشرا
  . برق بوستر پمپ بدست آوردي شده در تابلوينيش بي پينال هايو اتصال كابل آن به ترم

 مـدار   ل  يـ كه بـه هـر دل     ي شود تـا در صـورت      دهيشياند يداتيد تمه يق با يت موضوع اطفاء حر   يبا توجه به حساس   
  . نموديراهبربتوان بوستر پمپ را  كار افتاد، ستم ازير سيكنترل و فرمان دور متغ

                  بــرق بوســتر پمــپ ســاختير مــذكور در تــابلويــن منظــور عــالوه بــر مــدار كنتــرل و فرمــان دور متغ يبــد
ن مـدار در صـورت      يا.  شده است  ينيش ب يز پ ي ن يدور ثابت  مدار كنترل و فرمان    ساتينه صنعت تأس  يشركت گز 

  .دينمايرد بطور خودكار مدار دور ثابت را فعال ميگي كه از دستگاه كنترل دور مي با فرمانري مدار دور متغيخراب
 سـاختمان   ي بـه تعـداد زون هـا       ي بوستر پمـپ آتـش نـشان       يك از الكتروپمپ ها   ي هر   يدر مدار دور ثابت برا    

ز يط ن ين شرا يادر  . ده است يم گرد ي هر زون تنظ   يب الزم برا  آ شده كه متناسب با فشار       ينيش ب يچ پ يپرشرسوئ
  .رديگيچ زون مربوطه صورت ميچ با فرمان فلوسوئيانتخاب هر گروه پرشرسوئ

نان سوم از   يب اطم يتوان به عنوان ضر   ي م ين شركت بسته به سفارش مشتر     ي ا ي آتش نشان  يدر بوستر پمپ ها   
ا كنتـاكتور بـرق      مذكور ب  يك از اهرم ها   يركردن هر   يط با درگ  ين شرا يدر ا . نمودز استفاده   ي ن ي دست ياهرم ها 

ـ              يشهر الكتروپمپ مربوطه م    ق در مـدار            يـ ان اطفـاء حر   يـ  تـا پا   يتوان آن را بدون هـر گونـه كنتـرل فـشار و دب
  .قرار داد

 ســاخت                      زونيتس مــولي خــود ســرو ي بوســتر پمــپ آتــش نــشان   يايــ و مزانبطــور خالصــه محاســ  
  :رتند از عباساتينه صنعت تأسيشركت گز

 فـشار شـكن     يرهاي به اسـتفاده از شـ      يازي ن ي در طبقات تحتان   يستم آتش نشان  يجهت كاهش فشار آب س     -1
 .باشدينم
 .ن تر استفاده نموديرآالت با كالس كار پائي از شي آتش نشانيتوان در شبكه لوله كشيم -2
 .دهدياهش م كيزان قابل مالحظه ايه را به مينه اوليك بوستر پمپ هزياستفاده از  -3
  . چند بوستر پمپ استفاده نمودي به جايك بوستر پمپ آتش نشانيتوان از ي م-4
  .كندي از موتورخانه را اشغال مي كمتريبوستر پمپ فضا -5
 . مختلف ساختمان ثابت استيفشار آب در زون ها -6
  .دباشينماز ي ني هفتگيس و نگهداريبه سرو -7
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