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 مقدمه -1

 تذکرات مهم -1-1

ظارت نعدم  وبا توجه به عدم نگارش استاندارد ملی پمپ های آتش نشانی ساختمانی توسط مراجع ذیصالح 

کالت بر فرآیند تولید این محصول، این پیش نویس صرفاً به عنوان یک راه حل موقت جهت رفع مش

 ایت ازنصب پمپ های آتش نشانی توسط شهروندان، سازندگان و مهندسان و در راستای حمخریداری و 

ت. در ده اسشتولید کنندگان داخلی، به منظور ارتقای ایمنی و حفاظت از جان و مال شهروندان، تنظیم 

این  ایگزینج نداردصورت نشر استاندارد معادل این آیین نامه، توسط سازمان ملی استاندارد ایران، آن استا

 .آیین نامه خواهد گردید

 .الزامات این نگارش از این آیین نامه شامل پمپ های دارای محرك دیزل نمی شود

 ی توربینمپ هال پمپ های نوع سانتریفیوژ بوده و شامل پماین نگارش از این آیین نامه فقط شالزامات ا

 د.عمودی نمی باش

ا تکیه بارد تا دهیچگاه خالی از اشکال نبوده و این سازمان امید هایی  بدیهی است گردآوری چنین مجموعه

 ن ضوابط،یسی ایو بازنو اصالحهای ارزشمند شما مهندسین و مخاطبین گرامی، با  بر پیشنهادات و راهنمایی

 .در راستای هرچه بهتر و کاملتر شدن این مجموعه گام بردارد

 

 اهمیت پمپ آتش نشانی استاندارد -1-2

ی در حائز اهمیت تم اطفای حریق ساختمان، نقشسیس تپنده پمپ آتش نشانی، به عنوان قلبمجموعه 

یستم سرایی عملکرد صحیح سیستم دارد. هر گونه نقص در عملکرد این وسیله می تواند منجر به کاهش کا

موعه جاز م اطفای حریق ساختمان و خسارات جانی و مالی غیر قابل جبران گردد. از این جهت، استفاده

مپ های این پیش نویس مربوط به تهیه پ .پمپ آتش نشانی دارای استاندارد معتبر، بسیار مهم است

و  ستابرای مجموعه پمپ ها  بخش های مکانیکال و الکتریکالشامل  می باشد که مخصوص آتش نشانی

افزایش  ه شدهگرفتسعی گردیده است تا در حد امکان ضریب ایمنی عملکردی این پمپ ها با تدابیر در نظر 

 .پیدا کند

 

 هدف -1-3

فاظت از حهای  الزامات این آیین نامه مربوط به پمپ های آتش نشانی سانتریفیوژ جهت استفاده در سیستم

 .حریق آبی است
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لزامات ار اساس انتخاب، نصب و استفاده از پمپ های مورد اشاره در این آیین نامه، باید بطراحی، نحوه 

 .باشد (95اطفای حریق سازمان آتش نشانی تهران )ویرایش مندرج در ضوابط 

 

 واژه نامه -1-4

 (corrosion resistance material)مواد مقاوم در برابر خوردگی -1-4-1

زن سری د زنگ نا فوالیموادی که میزان مقاومت در برابر خوردگی آنها معادل یا بیشتر از برنج، برنز، مونل و 

 .باشد 300

 (maximum net pressure) بیشینه فشار خالص -1-4-2

یک به ا نزدیبیشترین فشار خالص تولید شده توسط پمپ در سرعت اسمی، که معموالً در فشار قطع جریان 

 .آن اتفاق می افتد

 (maximum working pressure) بیشینه فشار کاری -1-4-3

پ دهش پم بیشینه فشار تولید شده در فلنجبرای آزمون های عملکردی مشخص شده در این آیین نامه،  

جاز، ثبت متحت هر یک از شرایط کاری، از جمع بیشینه فشار خالص تولید شده توسط پمپ و فشار مکش م

روژه ای از پ حاصل می گردد. برای آزمون های تولید، این مقدار ممکن است بسته به شرایط تحمیلی ناشی

وی ی که رباشد. بیشینه فشار خالص و بیشینه فشار مکش مثبتکه پمپ برای آن ساخته شده است، کمتر 

 .پمپ درج شده است، همان مقادیری می باشند که معیار پذیرش یک پمپ در یک پروژه است

 ( End suction pump) انتهاپمپ مکش از  -4-4-1

شفت  ورودینوعی پمپ سانتریفیوژ افقی که نازل مکش آن در خط مرکز پمپ و در سمت مخالف محفظه 

 روی بدنه به گونه ای قرار گرفته است که سطح نازل مکش به محور طولی شفت، عمود باشد.

 (In line pumpپمپ خطی ) -5-4-1

ش آن نوعی پمپ سانتریفیوژ که بخش محرك آن تنها توسط پمپ پشتیبانی شده و اتصاالت مکش و ده

 خط مرکز مشترکی دارند که محور شفت را نصف می کند. 

 (Split case pump)دومکشه پمپ  -6-4-1

ت ه صوربنوعی پمپ سانتریفیوژ که محفظه آن به صورت شعاعی یا محوری نسبت به شفت، تقسیم شده و 

 افقی یا عمودی نصب می گردد. 
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 (net (total head) pressure) فشار خالص )هد مجموع(   -7-4-1

اختالف جبری بین فشارهای اندازه گیری شده در فلنج  3، یا خطی2ته، مکش از 1دومکشهبرای پمپ های 

این مقدار باید با توجه به خط مرکز پمپ و اختالف های موجود در هد است.  kpaیا  psiدهش برحسب 

 د.قاط اتصال گیج ها، اصالح شده باشسرعتی در ن

 

 (shut off (churn) pressure)فشار در جریان صفر   -8-4-1

سمت توسط پمپ در سرعت اسمی در شرایطی که آبی از پمپ خارج نشود )شیر قهد خالص تولید شده 

 (دهش بسته باشد

 (pump load) بار پمپ -9-4-1

مورد نیاز برای گرداندن پمپ در سرعت اسمی و ظرفیتی که بیشترین توان را  ورودی( hp) 4توان حقیقی

 .نیاز دارد

 (fire pump assembly) مجموعه پمپ آتش نشانی -10-4-1

 ه پمپمجموعه پمپ آتش نشانی، مجموعه ای است متشکل از یک دستگاه الکتروپمپ اصلی و یک دستگا

، تصاالتاآالت، ، به همراه کلیه شیرپیشروپمپ الکترورزرو )با موتور الکتریکی یا دیزلی( و یک دستگاه 

ر مورد رفیت و فشابه منظور تامین ظ، استانداردو شاسی  مرتبط فرمانتابلوهای تابلو یا  تجهیزات کنترلی،

یک  صورت نیاز سیستم های آتش نشانی آبی ساختمان )نظیر لوله های ایستاده و شبکه بارنده( که به

 .مجموعه از پیش مهندسی شده، طراحی و ساخته شده و مورد آزمون قرار می گیرد

 (jockey pump) پیشروپمپ  -11-4-1

جموعه ه در مجزئی سیستم استفاده شده و معموالً اولین پمپی است کپمپی که برای تامین افت فشارهای 

 .ودشتخاب می شود. دبی این پمپ نباید از دبی نشتی های نرمال سیستم کمتر ان نپمپ آتش نشانی روش

 

 

 

 

 

                                                           
1 Split case 
2 End suction 
3 In line 
4 Brake horsepower 
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 پمپ مجموعه  مکانیکال الزامات -2

ن و والد زنگ نزخوردگی )برنز، فپمپ آتش نشانی باید از نوع مقاوم در برابر و پروانه های شفت  -1-2

 .آلیاژهای مشابه( باشد

محفظه  فت، سایر رینگ ها،شتمامی قطعات داخلی پمپ نظیر پروانه، رینگ پروانه، رینگ بدنه، بوش  -2-2

ب گی انتخاخورد .. باید از نوع مقاوم در برابر.ورودی شفت، مهره های داخلی، آب بندها، سرپوش تخلیه و

 .شوند

ه گی، تعبیر برابر خوردبندی ساخته شده از مواد مقاوم دباید واشر آب ،هاتهای داخلی یاتاقاندر ان -2-3

 هک ته شودظر گرفندر  گونه ای ید بهواشر و درپوش گردگیر مناسب با نیز یاتاقان ها شود. در انتهای خارجی

 .مواد خارجی به داخل یاتاقان تا حد امکان محدود شده باشدنفوذ 

ده از نخ طول عمر باال باشد. استفا ها باید از نوع مکانیکی باهای مورد استفاده در پمپبندیآب -4-2

 بندی، مجاز نیست.گرافیتی جهت آب

حداقل  عادلمی فشارتوانایی تامین درصد دبی نامی،  150که در  شودباید به نحوی انتخاب  هاپمپ -2-5

 .داشته باشددرصد فشار نامی را  65

 .بیشتر شود نامیهد  %140بیشینه فشار خالص پمپ آتش نشانی نباید از  -2-6

سیستم جزای اتوسط تحمل قابل فشار بیشینه باالتر از  ،سیستم صفر جریان در فشاردر صورتی که  -2-7

روجی با بر روی کلکتور خ (1)مطابق جزئیات شکل  از شیر اطمینان به صورت دوتایی استفادهباشد، 

تقل، آتش نشانی مس آب در صورت استفاده از مخزن ، الزامی است.آب سازوکاری مناسب جهت تخلیه

اید بین شیر در غیر این صورت، خروجی ا .شیر اطمینان به داخل مخزن بالمانع استآب خروجی از برگشت 

 خلیه شود.به نحو مناسب به فاضالب یا سیستم جمع آوری آب های سطحی، ت

 و یا  psi200  ارکه تحمل حداقل فش شوندانتخاب  یرآالت و اتصاالت باید به نحویش لوله ها، تمامی -8-2

psi 50  سیستم )هر کدام که بزرگتر بود( را داشته باشندصفر جریان درفشار بیشتر از. 

ا بون درز فوالدی بد لوله های به کار رفته در لوله کشی مجموعه پمپ آتش نشانی باید از نوع تمامی -2-9

 د.شونانتخاب  سیستمدر  محتملفشار  بیشترینقابلیت تحمل  و 40 حداقل رده

ذیل  شانی باید مطابق جدولنسایز لوله های مختلف به کار رفته در لوله کشی مجموعه پمپ آتش  -2-10

 باشد.
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 گریز از مرکزنشانی : اطالعات پمپ های آتش1جدول 

فیت مین کل ظرد که توان تاباید به گونه ای انتخاب شده باش های اصلی یا رزروهر یک از پمپ -2-11

ظر نکسان در یمالً محاسبه شده مورد نیاز سیستم را به تنهایی داشته باشند. هد و دبی این پمپ ها باید کا

 .گرفته شود

و  باشد (gpm15-20 اکثرحداسپرینکلر ) کمتر از مقدار دبی مورد نیاز یکباید  پیشرودبی پمپ  -12-2

پمپ اصلی  فشار شروع به کار .باشد خاموش شدن آنفشار کمتر از  psi10  حداقل آن شروع به کار فشار

ی ار پمپ اصلکپایین تر از فشار شروع به کار پمپ پیشرو باشد، همچنین فشار شروع به  psi 5  باید اول

 پایین تر از فشار شروع به کار پمپ اصلی اول باشد. psi 10دوم باید 

 .شونداب انتخ الکتروپمپ از پیش کوپل شده،های گریز از مرکز حتما باید به صورت پمپ -13-2

 د.ر باشکتروپمپ باید دارای استاندارد ملی یا بین المللی معتبالکتروموتور به کار رفته در ال

ی منهاد پیش معادل یکی از مقادیر مندرج در جدول ذیل مجموعه پمپ آتش نشانی، ظرفیت آبدهی -2-14

 .گردد

 مترمکعب بر ساعت (GPMگالن بر دقیقه )

50 11.5 

100 23 

150 34 

200 45.5 

250 57 

300 68 

350 80 

400 91 

450 102 

500 113.5 

 : اطالعات مربوط به ظرفیت پمپ 2جدول 
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 باشند. ن آیین نامهمطابق الزامات ای سیستم خودسرویس پمپ ها باید مجهز به -15-2

 .شوداستفاده  1 لمطابق شکاز شیر اطمینان های پایین، باید در دبیها اری پمپکخنکبه منظور  -16-2

 (1کل )مطابق ش کننده جریانمکش و دهش خود دارای شیرهای قطعهر پمپ باید در قسمت  -2-17

 .باشد

 .ناسب باشدمپمپ باید دارای شیر یکطرفه هر به منظور جلوگیری از برگشت جریان، بخش دهش  -2-18

 اده از شیر)استفشار سیستم انتخاب گردد اسب با فمتناز نوع استاندارد بوده و شیرهای یکطرفه باید  -19-2

 (م پالستیک، مجاز نمی باشدتما یکطرفه با جنس زبانههای 

صافی  .رددمناسب در جهت اصولی نصب گ و مش توری در خط مکش هر پمپ باید صافی با ابعاد -2-20

 د.ای نصب شود که فضای مناسب جهت تعمیرات و نگهداری آن، وجود داشته باشباید به گونه

ر امتداد شود دپیشنهاد میده و قسمت مکش پمپ نصب شالمقدور، نزدیک به صافی باید حتی -2-21

قسمت  د افقی،باال به پایین نصب شود. در صورت نصب صافی در امتدا ، ازجهت جریاندر امتداد عمودی و 

 د.درجه صافی باید به طرف پایین قرار گیر 45

 ز صافی چدنی استفاده شود.ابرای پمپ های اصلی باید  -2-22

هش دوط مکش و در خطتناسب با فشار گیر مو یا کاهش ارتعاشات، استفاده از لرزه به منظور حذف -2-23

 .استاندارد انتخاب شودگیر باید از نوع زهلر. پمپ الزامی است

بین دهش پمپ د گیر خط دهش بایلرزهقرار گیرد. مکش پمپ و صافی گیر خط مکش باید بین لرزه -2-24

 .قرار گیرد یکطرفهو شیر 

 لرزه گیر برای پمپ پیشرو الزامی نمی باشد. نصب -25-2

 .برابر باشد ،مرتبطآالت و اتصاالت باید با قطر لوله سایز شیر -26-2

از شیر  ، استفادهS1های گروه در ساختمان .باشد OS&Y نوعخط مکش پمپ باید از کن شیر قطع -27-2

 ، بالمانع است. استانداردکشویی 

 نظارتیگنال سابلیت ارسال قای دارای و یا پروانه OS&Y نوع باید از خط دهش پمپکن شیر قطع -28-2

 ، بالمانع است. استاندارد، استفاده از شیر کشویی S1های گروه . در ساختمانباشد

-ها و ضوابط سازمان آتشبر اساس مشخصات عملکردی پمپکلکتورهای مکش و دهش باید  سایز -2-29

 باشد. باید حداقل یک سایز از کلکتور دهش بزرگترکلکتور مکش  .انتخاب شودنشانی، 
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سرعت سیال  پمپ بوده و به نحوی انتخاب شود کهد دبی درص 150بر اساس سایز لوله دهش باید  -2-30

 .تجاوز نکند ثانیه متر بر 6در آن از 

ه نحوی انتخاب شود که سرعت سیال بپمپ بوده و درصد دبی  150باید بر اساس  مکشسایز لوله  -2-31

 .تجاوز نکندمتر بر ثانیه  2در آن از 

ز ابدیل باید ت، این لوله مکش و فلنج مکش پمپ اتصالجهت  ،در صورت نیاز به استفاده از تبدیل -2-32

دیل غیر هم جهت تب د.که از حبس هوا ممانعت به عمل آی نصب شودای به گونه بوده ومرکز غیر همنوع 

ال ه سمت بامرکز باید بتبدیل غیر هم تختقسمت  و شدهانتخاب  سیالمرکز باید متناسب با جهت جریان 

 د.باش

  .باید از تبدیل هم مرکز استفاده شود لوله دهش و فلنج دهش پمپ اتصال به منظور -2-33

ون در ده کاویتاسیهوا گرفتن و بروز پدیای انجام شود که امکان کشی بخش مکش باید به گونهلوله -2-34

 .دآن وجود نداشته باش

که باعث  تصالایا اولین تجهیز تا  فلنج مکش پمپ ای باشد که فاصلهگونهطول خط مکش باید به  -2-35

 د.باشورودی  لوله برابر قطر 10 حداقل ،افت در مسیر می شود

ر د یر قطع کن وشبه همراه لوپ و  باید مانومتر .مناسب باشد مانومترپمپ باید مجهز به  دهش خط -2-36

 .که برای اپراتور به سادگی قابل رویت باشدنصب شود به گونه ای  ومناسب  نمایش جهت

نصب روی کلکتور خروجی و  نظورمبه  متریسانتی 10ی حداقل باید از نوع روغنی با صفحه مانومتر -37-2

برای نصب در  سنجش آن بوده و رنج دهش پمپ ها رویمتری به منظور نصب انتیس 6 حداقل  صفحه

 .اشدحداقل دو برابر فشار نامی سیستم ب دهش پمپ

ه ذکر است بالزم  .قرار گیردکن بین شیر یکطرفه و شیر قطعدر خط دهش و ها باید پرشر سوییچ -38-2

ونه شیر گباید فاقد هر پرشر سوییچ  رنصب شده و مسیی لوپ با فشار مناسب لوله این تجهیز باید بر روی

 .باشد

 از نوع زین اسبی باشد. بایداتصال لوله ها به کلکتور  -39-2

 ز برشکاری نوع سرد استفاده شود.لوله ها، به منظور ایجاد حداقل پلیسه، اجهت برشکاری  -40-2

ستفاده ها، به منظور عدم وجود ضایعات در داخل لوله، از سوراخکاری سرد اجهت سوراخکاری لوله -41-2

 شود. 
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 .شودسیم دار استفاده  (Gasket)از واشر باید یکدیگرجهت اتصال فلنج ها به  -42-2

 ها انتخاب شود.لکتروپمپمنبع تحت فشار با ظرفیت و فشار کاری مناسب نسبت به ا -43-2

عدد  ر دهش و منبع تحت فشار باید یکدر مسیر مابین شیر قطع کن منبع تحت فشار برروی کلکتو -44-2

 شیر تخلیه نصب گردد.

ت ب و تثبیتمامی اجزای تشکیل دهنده مجموعه پمپ آتش نشانی، باید روی یک شاسی فوالدی نص -2-45

 .شوند

 استفاده گردد. 8یز سا ناودانی از پمپ ها باید حداقل مجموعه شاسیبرای  -46-2

طور  ارتعاشات پمپ های نصب شده، به در طراحی و نصب شاسی، باید نیروها و تنش های حاصل از -2-47

 .کامل در نظر گرفته شود

رای باید دا دهندجوشکارانی که عملیات جوشکاری و نصب اجزا بر روی شاسی را انجام می تمامی -2-48

 .صالح باشندگواهینامه صالحیت از نهادهای ذی

رات نجام تعمیاای باشد که فضا و دسترسی کافی جهت نحوه چیدمان و نصب تجهیزات باید به گونه -2-49

 .ها وجود داشته باشدالمان تمامیو نگهداری برای 

صولی ا حملروی شاسی به منظور  ، بریرییا تجهیز مناسب جهت بارگ نصب قالب استانداردباید از  -50-2

 .استفاده گردد پمپمجموعه پکیج 

 ردد.استفاده گ دارد و جنس گالوانیزهبا سایز استان تخت و فنری، پیچ، مهره و واشر باید از -51-2

 .شود استفاده بار 16 داقلح کاری فشار با باید ( کور و جوشی ای، دنده)  ها فلنچ -52-2

 نسج ازباید ... (  و تبدیل راه سه و راه سه چپقی، زانو، ماسوره، مهره مغزی،)  ای دنده اتصاالت -53-2

 . شود استفاده استاندارد و سنگین

 ز نوع اپوکسیقرمز انشانی باید به رنگ های اصلی مجموعه پمپ آتشرنگ آمیزی شاسی و المان -2-54

 .باشد( RAL3020)ترجیحاً کد 
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 تولید کننده .تسا الزامی پمپمجموعه هر  به ازای شناسه یکتا،با  استیل از نوع پالك فلزینصب  -2-55

یر  طالعات زویت ارمجموعه پمپ باید دارای یک پایگاه داده ای باشد که با وارد کردن شناسه یکتا، قابلیت 

 باشد.

 : ( 1) فایل شماره  کلیحاوی مشخصات  فایل (1

  نشانی، شماره پرونده آتشآدرس پروژه نام وپروژه : مشخصات 

  ولیدت، تاریخ پمپمجموعه ، شماره سریال اطالعات تماس، آدرس و نام:  تولیدکنندهمشخصات 

 پمپ :مجموعه مشخصات فنی 

 و رزرو الکتروپمپ اصلی : 

ر صورت دانه ) قطر پرو آمپر مصرفی الکتروموتور،و دور الکتروموتور،  توان نوع پمپ، نام سازنده،

 نامی ، فشار( m3/hrو  gpmدبی نامی ) بر حسب  استفاده از الکتروپمپ کوپله غیرمستقیم (،

  الکتروپمپ پیشرو: 

ر حسب می ) ب، دبی ناتوان و دور الکتروموتور، آمپر مصرفی الکتروموتور نام سازنده، نوع پمپ، 

gpm  وm3/hr ) بر حسب ( فشار نامی ،m ،bar  وpsi ) 

 دیزل 

 تابلوفرمان 

 منبع تحت فشار 

 فایل های مورد نظر :

 ( 2) فایل شماره  های مورد نظرکاتالوگ تفکیک شده جهت الکتروپمپ  (2

 ( 3) فایل شماره  نقشه تابلوفرمان (3

 ( 4) فایل شماره  دستورالعمل راه اندازی (4

 ( 5دستورالعمل نگهداری ) فایل شماره  (5
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 )مخزن مستقل( : نمای شماتیک مجموعه پمپ نمونه به همراه متعلقات)الف( 1 شکل

 

 
 )مخزن مشترك( نمونه به همراه متعلقات: نمای شماتیک مجموعه پمپ )ب( 1 شکل
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 : راهنمای نمادهای مکانیکال3جدول 

 

 پمپمجموعه  الکتریکالالزامات  -3

 متالدی به ضخااز ورق فو باید داخلی جهت نصب تجهیزات( ریل های)جعبه تابلو و ی برق تابلوها -1-3

 .دنمتر ساخته شومیلی 5/1 حداقل

هت نصب جگوشواره  روبند و، (تابلو، لوال، صفحه مطالعه نقشه )جیب مناسب تابلو ها باید شامل قفل -3-2

 د. نباش

 باشد.الکترواستاتیک ا رنگ کوره ای ابلو باید برنگ آمیزی ت -3-3

 .شودمشخصات فنی با کیفیت مناسب، مجهز فلزی تابلو باید به پالك  -3-3

 شرکت تولید کننده، آدرس و شماره تماس نام 

  و ضخامت ورق( درجه حفاظتی تابلوIP) 

 مشخصات الکتریکی نظیر جریان و ولتاژ نامی و فرکانس 

  محل نصب تابلونام پروژه و آدرس 

 سال ساخت تابلو 

 (....... چند فاز.نوع تابلو )چند خط..... 
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 اخلی به منظور انجامددسترسی به تجهیزات  که شودبه گونه ای طراحی  داخل تابلو باید فضای -3-4

امکان ه شود ک مکان پذیر باشد. این فضا باید به گونه ای در نظر گرفتهتعمیرات، به سهولت او  بازرسی

 .داشته باشدوجود  %15 به میزان حداقلتابلو توسعه 

 .شودنصب اشد، بحریق و انفجار خطر هر گونه عاری از  ، کهمناسبی تابلو باید در محل -3-5

 (رتاحفاظتی ) زمیناتصال ه شینهبز شینه مسی بوده و با استفاده ا یتابلو باید دارای نوار الستیک درِ -3-6

 .متصل شود

 باشند. IP64تابلو باید دارای درجه حفاظت حداقل  -3-7

 .شود نصب با ابعاد مناسب عالمت احتیاطباید تابلو  بدرروی  -3-8

 .باشدتابلو باید به روشنایی داخلی مجهز  -3-9

و ( Cable Gland) گلنداید از ، بمحل ورود و خروج کابلدر جلوگیری از صدمات احتمالی  منظوربه  -3-10

 استفاده گردد.  (Brass Bush) برنجی شبرای لوله های فوالدی از بو

 .شودجام شو اناستفاده از سرسیم و کابل ید بابا الکتریکی اتصاالت تمامی -3-11

الدی فو باید از لوله قرار گیرند، ، برخورد و آسیب فیزیکیتردددر مسیر ی که ممکن است کابل های  -12-3

 عبور داده شوند.

 .هم( باشدد)یک و سه  3/1حداقل باید نسبت قطر داخلی لوله به قطر دسته سیم و کابل ها  -3-13

 6 ددوحفاصله ای در  ،سقفیا  دیوار ولوله بین و بوده پیچه دواز نوع های روکار باید های لولهبست-14-3

  .برقرار کندمیلی متر 

 مجاز نیست.تغییر نوع لوله از فوالدی به پالستیکی بدون جعبه تقسیم مناسب  -15-3

 باشد.مجاز نمیاستفاده از نوار چسب در اتصاالت  -16-3

 ها باید از جنس مس باشد. ها و کابلستفاده در سیمهادی مورد ا -17-3

 .شوندبه صورت یکپارچه اجرا باید بدون انفصال و ها کابل -3-18

-ویا عایق بندی پیبمفتولی از نوع تک ،مترمیلی 10تا مقطع ها کشیشده در سیم ههای استفادسیم -3-19

 انتخاب شوند. از نوع چند مفتولی توانند ها میاین مقطع به باال سیمز سی بوده و ا
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م د با استفاده از سرسیها بایسیم اتصال ،جای مفتولههای افشان بدر صورت استفاده از سیم -20-3

  .انجام شودی یکپارچه کارمخصوص و یا لحیم

 و یک آژیرار چراغ سیگنال هشدیک  د بهایبمجهز باشند. این رله  فازکنترل رلهِتمامی تابلوها باید به  -3-21

فقط اید بطع آن نباید به صورت خودکار قطع شده و قاین آژیر  .شود ، متصلنصب شده روی بدنه تابلو بادی

 .امکان پذیر باشدبه صورت دستی و توسط اپراتور، 

 .دنباش برچسبی کدگذاری شده و داراباید به نحو مناسب و خوانا ، تجهیزات تمامی -3-22

 .باشند( استیل و ... از جنس مقاوم در برابر خوردگی )گالوانیزه، باید لوالی تابلو،  -3-23

 .ر باشندبمعت المللی استاندارد ملی یا بین دارایباید  ،تجهیزات مورد استفادهتمامی  -3-24

ین حفاظتی زماتصالسیم نول و یا  رشته هرنه مجاز نبوده و یاتصال سیم به تابلو بدون استفاده از ش -3-25

 خود در تابلو متصل شود.  به به شینه مربوط مستقل به صورت باید

 .متصل گرددزمین حفاظتی اتصالبدنه تابلو باید به سیستم  -3-26

 .دنموتوری باش  Cتیپ از نوع کلیدهای مینیاتوری باید -3-27

 .اشدبمسیرهای جریان باید از خروجی کلید اصلی تابلو  تمامیانشعابات  -3-28

ریق حبه سیستم اعالم ین نامه، های فنی این آیمطابق جزئیات و نقشهپمپ باید مجموعه تابلوهای  -29-3

 شوند.متصل  Faultو  Fireبا قابلیت ارسال فرامین 

 .سیم ها باید مطابق جدول ذیل باشدرنگ  -3-30

 رنگ سیم

 قرمز 1فاز 

 زرد 2فاز 

 مشکی 3فاز 

 آبی روشن هادی خنثی

 سبز/ زرد هادی حفاظتی

 : رنگ بندی سیم ها4جدول 
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 نقشه، تقشه مدارهای قدرن ،ی تجهیزات الکتریکیینقشه جانماتابلو، شامل  یایهای اجرنقشه -31-3

قرار لو خل تابدرون محفظه تعبیه شده داو نقشه های اتصال به سیستم اعالم حریق، باید  مدارهای فرمان

 گیرد. 

 .شودده سیونر( استفاسکغیر قابل قطع زیر بار ) ها باید از کلیدهایورودی مدار قدرت پمپسمت در  -32-3

 .مجاز نیست ورودی مدار قدرت پمپ های اصلی دربیمتال و کنترل فاز استفاده از   -33-3

و  لوابباید ت پمپهر  ،S3و  S2گروه های ساختمان در مجموعه پمپ های ساخته شده برای -3-34

 ته باشد. جداگانه و مخصوص به خود را داش هایمدار

اند تومی پیشروتغذیه پمپ  ،S2و  S1گروه های نساختما در مجموعه پمپ های ساخته شده برای -3-35

  با یکی از تابلو های اصلی یکی شود.

تحت هر  ،ر هر فازدتوان الکتروموتورها باید به گونه ای انتخاب شود که حداکثر شدت جریان موتور  -3-36

( Full Load)، از شدت جریان بار کامل (بارگذاری آن تحت بار نامتعادل)شامل شرایطی از کارکرد پمپ 

 .بیشتر نشود ،(Overloadضرب در ضریب مجاز اضافه بار )

 .کار انتخاب شودالکتروموتورها باید از نوع دائم -3-37

 .ورودی برق اصلی تابلوی پمپ آتش نشانی، باید مستقل باشد -3-38

و  دیگر زاتتابلوی برق پمپ آتش نشانی نباید به عنوان جعبه تقسیم جهت برق رسانی به تجهی -3-39

 .اتصال سیم های ورودی و خروجی، مورد استفاده قرار گیرد

 تی مناسببه منظور جلوگیری از شدت جریان هجومی در لحظه راه اندازی پمپ، تمهیدات حافظ -3-40

 .باید در نظر گرفته شود

 بر عملکرد پمپ ها تاثیر داشته باشد. اتصال زمین نباید خطای  -3-41

 .ه باشداختمان داشتاتصال تغذیه پشتیبان )منبع برق ثانویه( از دیزل ژنراتور سهر پمپ باید یک  -3-42

ها ه کارکرد پمپژنراتور، باید اجازاز  تغذیه سمتتمهیدات حفاظتی نصب شده در مدارهای پمپ در  -3-43

 .با بارگذاری نامی را بدهد

 مجاز نیست.مدارهای تغذیه ، در تمهیدات حفاظتی شدت جریاناستفاده از  -3-44
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 30 ، حداقلایمن از دیوار مشترك با فضای غیر برق باید هایتابلودر زمان نصب مجموعه پمپ،  -45-3

 ناسبمدات مهیدر صورت نصب تابلو بر روی شاسی مشترك با پمپ باید ت .دنسانتی متر فاصله داشته باش

 ارتعاشات در نظر گرفته شود. حذف و یا کاهشجهت 

برای توان  از است.کیلوات به روش مستقیم، مج 5/7برای پمپ های تا توان الکتروموتور  اندازیراه -3-46

 ثلث استفاده گردد. م-باالتر، باید از روش ستاره یها

 باشد.  5طابق نقشه نشان داده شده در شکل متابلو برق ورودی باید  -47-3

 لیمتناسب با تعداد فیوز های اص فیوز رزروقدرت پمپ ها باید  برای کلیدفیوز های ذوب شونده مدار -48-3

 در داخل تابلو در نظر گرفته شود.
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 مدار فرمان پمپ ها :2شکل 
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 : مدار قدرت پمپ ها3شکل
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 و کنترل فاز پیشرو: مدار قدرت پمپ 4شکل 
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 و ارتباط تابلو پمپ با سیستم اعالن حریق   PLC: مدار تک خطی 5ل شک
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راهنمای نمادهای الکتریکال: 5جدول   
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  ودسرویسها در شرایط حریق و خنحوه راه اندازی پمپ الزامات مربوط به -4

ی سیستم اطفای هامصرف کننده در صورت بروز افت فشار در باالدست سیستم )فعال شدن یکی از -4-1

م تامین صورت عد اندازی شده و دربه منظور جبران افت فشار، راه  پیشروحریق ساختمان(، ابتدا باید پمپ 

ین یا در ح ووده ب فشار، فرمان راه اندازی پمپ اصلی باید صادر شود. در صورتی که پمپ اصلی فاقد عملکرد

ان باید ل و فرمطراحی مدارهای کنتر شود.، پمپ رزرو باید بالفاصله جایگزین آن دچار مشکل گرددعملکرد 

 .شودنهای دیگر مانع از کارکرد پمپ،  پیشروعملکرد پمپ به گونه ای باشد که 

ها پپماز  دامهر کافت فشار و روشن شدن  صورت به گونه ای باشد که درباید  الکتریکیطراحی مدار  -2-4

داقل به حده و ، عملکرد آن حتی در صورت افزایش فشار تا فشار تنظیم شده اولیه، قطع نشدر شرایط حریق

 دقیقه ادامه یابد.  10مدت 

اموش شدن خودکار مجموعه پمپ در شرایط حریق، تنها در صورت بازگشت عوامل اولیه منجر به خ -3-4

 دقیقه، مجاز می باشد.  10یط نرمال و سپری شدن زمان حداقل راه اندازی پمپ، به شرا

ابلوهای مجموعه پمپ آتش نشانی، باید قابلیت خاموش کردن دستی سیستم را در زمان حریق ت -4-4

ح قابل صالیته باشند. کلید خاموش کردن دستی باید داخل تابلو قرار گرفته و تنها برای افراد ذداش

 باشد. یدسترس

ه اندازی به سیستم اعالم حریق و را فعال شدن پمپ ها در شرایط حریق باید منجر به ارسال سیگنال -4-5

 شود.  هشدار عمومی

 fail-safeت ت دوطرفه و با حالارتباط سیستم اعالم حریق با تابلو فرمان مجموعه پمپ، باید به صور  -6-4

ین در همچن باشد به طوریکه در صورت روشن شدن پمپ، فرمان مقتضی به تابلو اعالم حریق ارسال شده و

 زمان حریق، مکانیزم خودسرویس از مدار خارج گردد.

دا فشار ابتبه نحوی که فعال شود،  د(لونوئیووسط شیر تخلیه برقی )شیر سسیستم خودسرویس باید ت -7-4

-اهرها یچیها توسط فرمان پرشر سوپمپسپس به دلیل افت فشار حاصله، و  کلکتور خروجی، کاهش یافته

 نمایش داده شده است.، محل جانمایی شیر برقی 1 در شکلاندازی گردند. 

ر د مرتبه )حداقل یکابل تنظیم ق های زمانی از پیش مشخص شده سیستم خود سرویس باید در بازه -4-8

ر طوهب سناریوی خود سرویس در کنترلر باید طوری طراحی شده باشد که. پمپ را روشن نماید (،ماه

 .خودکار موتور را روشن و کارکرد آنرا مدیریت نموده و به موقع آنرا خاموش نماید
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راغ چحالت فعال شدن مکانیزم خودسرویس، یک  وی باشد که درطراحی مدارهای فرمان باید به نح -9-4

 اید منجریس نبنمایشگر روی تابلو روشن شدن و فعال شدن خودسرویس را اعالم نماید. راه اندازی خودسرو

 به هشدار صوتی و فعال شدن آژیر تابلو شود. 

 یو عملکرد خودسرویس پمپ هاسنار -1پیوست 

 k5رله  توسطپیشرو و پمپ  2فعال شده و پمپ شماره  k8و  k5ین رله در شروع عملیات خودسرویس بوی

له رم حریق توسط شیر سلونوئید را باز می کند و فرمان هشدار به سیستم اعال k8از مدار خارج شده و رله 

k5  گردد و رله  فعال می 1غیر فعال می گردد، در ادامه با افت فشار ایجاد شده در سیستم پمپ شماره

 10برای  K5قطع می گردد و رله  K8اعالم می کند، سپس رله  PLCفرمان شروع به کار را به  c1کمکی 

سیستم  وساند فشار مورد نظر را به فشار نامی بر ،پمپ مجموعه دقیقه به فعالیت خود ادامه می دهد تا

 خاموش گردد.

 ی دهند. مانجام  2شماره  همین عملیات را برای پمپ K9و  K6رله های  C1بعد از قطع شدن رله کمکی 

دد تا بویین ارسال میگر PLCغیرفعال شده و فرمان آن به  K7در صورت فعال شدن سیستم اعالم حریق رله 

ر نظر دحالت خودسرویس برای پمپ ها را بای پاس  K7قطع گردد و رله  K9و  K8و  K6و  K5رله های 

 می گیرد.

 مشخصات پمپ  -2پیوست 

ایجاد  ا بدونرگونه ای ساخته شود که اجازه بازرسی پروانه ها و سایر قطعات داخلی بدنه پمپ باید به 

کردن  ونتاژمزاحمت برای لوله کشی مکش و دهش فراهم نماید. بدنه باید شامل تمهیداتی جهت تسهیل دم

 .آن بدون نیاز به استفاده از گوه یا ابزار مشابه، باشد

ظیر اپورت )نیک س الزم جهت الحاق پایه را داشته باشد و یا دارای پمپ باید دارای پایه بوده یا تهمیدات

 .سوراخ پیچ و صفحه ای جهت اتصال پایه به پمپ( باشد

 ن، از آبریق آطیک مجرای تخلیه باید به گونه ای تعبیه شده باشد که تمامی قطعات بدنه پمپ بتواند از 

ن وجود آیل بر که امکان نصب سرپوش با مشخصات ذتخلیه شود. این مجرا باید به گونه ای رزوه شده باشد 

 :داشته باشد

  اینچ کوچکتر نباشد ½از لوله با سایز 

 از مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده باشد 

ریخته گری پمپ باید دارای سطح هموار و عاری از پوسته پوسته شدگی، برآمدگی، ترك، تاول، سوراخ شن 

 .کارایی مورد انتظار آن تاثیرگذار است، باشدو هر نوع عیب و نقصی که بر 
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خراش  ویدگی این رینگ باید از موادی ساخته شده باشد که دچار سای ،پمپ باید دارای رینگ بدنه باشد

ند. اشته باشرا ند رینگ ها باید به گونه در بدنه تحکیم شده باشند که اجازه حرکت محوری یا دورانی. نشود

 .رینگ پروانه نیست نالزامی به در نظر گرفت

 .استفاده از پروانه چدنی در پمپ های آتش نشانی مجاز نمی باشد

یط ر شرادپروانه ها باید در یک جهت محوری به گونه ای تحکیم شده باشند که امکان تماس با بدنه 

 .عملکردی را نداشته باشند

سب، های منا پوشش ره های جانبی یاپروانه ها باید از نوع بسته باشد. بدین ترتیب که با استفاده از دیوا

 .مسیر آب پروانه، از مکش به محیط پیرامونی به طور کامل محصور و بسته شده باشد

پمپ  ازندهالزامات محل نصب پمپ آتش نشانی )از نظر استحکام و تحمل وزن و ارتعاشات( باید توسط س

 .ر شودمنتش ار، سازه و مالک پروژهمشخص شده و جزئیات کامل اجرایی آن به منظور آگاهی مهندسین معم

ا دائمی ب وناسب جنس پالك های پمپ باید از نوع مقاوم در برابر خوردگی بوده و کلیه نوشته ها به نحو م

 .میلیمتر روی آن حک شده باشد 1.0عمق حداقل 

 .جهت دوران پمپ باید توسط پیکانی جهت دار، روی هر یک از پمپ ها مشخص شده باشد
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 پمپ جزئیات اجرای فنداسیون محل نصب مجموعه -3پیوست 

طابق محل نصب پمپ های آتش نشانی باید دارای زیرسازی مناسب باشد. فنداسیون محل نصب باید م

 ، مش بندی و بتن ریزی شود. 7جزئیات مندرج در تصویر 

 

 جزئیات مش بندی و بتن ریزی فنداسیون مجموعه پمپ: 7شکل 
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 آزمون پمپ ها -4پیوست

 دآزمون عملکر -4-1

رسیم ته ای پمپ باید در سرعت اسمی تحت آزمون عملکرد قرار بگیرد. منحنی های عملکردی باید به گون

اسمی و  در ظرفیت ،و هد مجموع تولید شده در حالت بدون جریان( KW) شوند که بازدهی، توان حقیقی

 یشینهبدر ظرفیت های میانی انتخابی بین ظرفیت حالت بدون جریان و  همچنین %ظرفیت اسمی و 150

 اسمی، عتسر± 10%ظرفیت اسمی را نمایش دهد. آزمون عملکرد مجاز است در  150ظرفیت های باالتر از 

ردند. در دقیق، به کمک روابط ریاضی، استخراج گ اسمی سرعت برای عملکردی های منحنی و شده انجام

 .ه ای از یک منحنی عملکرد نمایش داده شده استتصویر ذیل نمون

 

 : منحنی عملکرد6شکل 

 آزمون دوام -2-4

تفاده از ساعت در بیشینه سرعت و ظرفیت اسمی و با اس 24پمپ های بدنه مجزا با شفت عمودی، باید 

قان ها با ش در یاتاسایز بزرگترین قطر پروانه، مورد آزمون دوام قرار بگیرند. در حین این آزمون، نباید اثری ا

ر کردی و دیرعملافزایش توان مورد نیاز پمپ، مشاهده شود. همچنین یاتاقان های پایینی باید در شرایط غ

 .حین آزمون دوام، عاری از آب باقی بمانند

 ام هیدرو استاتیکآزمون استحک - 3-4

قه به طور ممتد، فشار دقی 1بدنه و قسمت دهش پمپ های بدنه مجزا، مکش از انتها و خطی، باید 

 .هر کدام بزرگتر بود، را تحمل نمایند psi 400برابر بیشینه فشار کاری یا  2هیدرواستاتیکی معادل 
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هر کدام   psi 250برابر بیشینه فشار کاری یا  1.5دقیقه در فشاری معادل  5ر پمپ باید به مدت حداقل ه

شاهده یختگی مر آزمون فشار، هیچ گونه نشتی و گسدبه طوریکه   که بزرگتر باشد، تحت آزمون قرار گیرد

 د.شون
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