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حاصل انتخاب محتوا و سرفصل دروسي است كه توسط واحد برنامه ريـزي آمـوزش       كتاب  اين  
خداوردي طاهري اصـل    بازنگري آن زير نظر آقاي      . انتخاب و در اختيار مولف قرار گرفته است       

در اينجا جا دارد از زحمات برادرخداوردي طاهري اصل كه بـه جهـت تـأمين                . انجام شده است  
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  : مقدمه
سپاس مخصوص خداوند باريتعالي است كه به بندگان خود منت نهاد و آنها را به زينت تقـوا                  

شـايد هـيچ    .  نگين درخشان سرلوحه وجودشان ساخت       آراسته و نعمت قلم و علم را همچون       
عاملي بيش از علم نتوانسته است بشر را در زندگي مادي و معنوي ياري نمايد تا از طبيعت و            

  .منابع كره زمين آن گونه كه مورد نياز است استفاده كند
 بـسياري   يكي از منابع مهم و حياتي آب است كه زمين با آن حيات يافت، زيبا شد و جانداران                 

  .را در آغوش خود جاي داد
 ولي چون متناسب بـا      ،تشكيل اجتماعات اوليه انسانها، در جوار منابع سهل الوصول آب بوده          

رشد جمعيت و نيازهاي وابسته به آن دسترسي به منابع متعـدد آب نـاممكن جلـوه مـي كـرد         
 پمـپ هـا، ايـن مـاده         بشر توانست با ابداع سيستم هاي پيچيده انتقال آب و اسـتفاده از انـواع              

  .حياتي را به محل هاي مورد نياز خود منتقل نمايد
جزوه حاضر بر مبناي سر فصل دروس تعيين شده براي دوره مهارتي كاردانش رشته ايمني       

سعي شده كه اطالعـات تئـوري و عمليـاتي از منـابع معتبـري               . و آتش نشاني تهيه شده است     
آتـش       واند جوابگوي نيازهاي علمـي و عمليـاتي   اميد است كه بت . جمع آوري و تدوين گردد    

بدينوسيله از آقاي خداوردي طاهري اصل كه در جهت تصحيح و تكميل         نشانان عزيز باشد و     
  .اين جزوه با اينجانب همكاري نمودند صميمانه قدرداني مي نمايم

  ناصر غفوري                  
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   آشنايي با انواع پمپ و كاربرد آن : 1فصل 

  يخچه پمپ تار– 1-1
پمپ از اولين وسايلي است كه بشر براي بهره گيري هرچه بيشتر از منابع آب اختراع كرده و                  

ايرانيـان  . به تدريج انواع و اقسام آن را جهت استفاده در شرايط مختلـف ابـداع نمـوده اسـت           
خ عنـوان نمونـه چـر   ه بـ . قديم نيز در اختراع و بكارگيري اين ماشين نقش عمده اي داشته اند             

ايراني يا دوالب يك پمپ ساده است كه توسط نيروي كارگر دوران نموده و آب را به وسـيله                   
  .هايي به سطح باالتر انتقال مي دهد قاشقك

)  قبل از ميالد   212 تا   278(اختراع اولين پمپ به روش علمي را به دانشمند معروف ارشميدس            
پـيچ  « يا  » پمپ پيچي « نعت تحت نام    نوع تكامل يافته اين پمپ هنوز هم در ص        . نسبت مي دهند  

  .كاربرد زيادي دارد» ارشميدس
بعد از انقالب صنعتي اروپا هنگامي كه روش سري سازي و توليد انبوه محصوالت جـايگزين                
روش ساخت تك محصولي گرديد و توجيه اقتصادي هر پروژه در كنار مـسائل فنـي آن نيـز                   

  . توسط كشورهاي صنعتي طرح و ساخته شدمطرح شد ، پمپ هايي با ظرفيت و راندمان باال
اي بـين     با پيدايش تئوريهاي جديـد طراحـي و تكنولـوژي سـاخت، بـه تـدريج رقابـت فـشرده                   

در نتيجه ساخت، بسياري از انواع قديمي آن بـه كلـي منـسوخ و               . سازندگان پمپ ايجاد گرديد   
  .بالعكس توليد انواع جديد فوق العاده گسترش يافت

ن نوع پمپ در جهان و در كشور ما پمپمي است كه فيزيكدان فرانسوي پاين               امروزه متداولتري 
نامگـذاري  » پمـپ سـانتريفيوژ   « به عنوان مخترع آن شـناخته شـده و بـه نـام              ) 1714-1647(

الزم به تذكر است كه تئوري استفاده از نيروي سانتريفيوژ جهت انتقـال آب را               . گرديده است   
ترين اين نوع پمـپ       قديمي. در قرن پانزدهم پيشنهاد كرد    » چيلئوناردو داوين «دانشمند معروف   

كه پره هاي آن چوبي و داراي دو انحنا مي باشـد در قـرن هيجـدهم در يكـي از معـادن مـس            
قـدمت ايـن    . پرتقال كشف شده و هم اكنون در موزه هنرهاي ملي پاريس نگهداري مـي شـود               

  .پمپ را به قرن پنجم ميالدي نسبت مي دهند
 قرن نوزدهم كليه پيشرفتهاي مربوط به طراحـي و سـاخت پمـپ هـاي سـانتريفيوژ                  تا اواسط 

اولـين كـار بـه روش       . محرمانه و محدود به فعاليت بعضي محققين و كارخانجات بوده اسـت           
سـرعت موجـب گـسترش      ه   توسط برادران سولزر شروع و ب      1890علمي و صنعتي در سال      

داع پمپ هاي نيمه سانتريفيوژ و محوري، سه        با اب . روش طراحي پمپ هاي سانتريفيوژ گرديد     
  . شناخته شدند» توربوپمپ ها« نوع فوق الذكر تحت نام واحد 
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  Pumps and Primers                                           پمپ ها و تخليه كننده ها-1-2
                                                                       ) :تلمبه ( تعريف پمپ  
 ـ پمپ دستگاهي است كه به وسيله بعضي از نيروهاي خارجي بحركت درآمـده و درسـياالت    1
نيـروي  . ايجاد انرژي فشاري و سرعتي نموده و باعث انتقال آني مي گـردد            ) اعم ازگاز يا مايع     (

درگير نمـودن آن بـا      و يا از    ) الكتروپمپ( ، برق   )دستي(محرك پمپ ها از طريق نيروي انساني        
  .يك موتور مناسب تأمين مي گردد

، انرژي )موتور ديزلي ـ بنزيني و بخاري (  ـ پمپ عبارت است ازدستگاهي كه انرژي مكانيكي  2
و دستي را به سياالت انتقال داده و موجـب توليـد انـرژي جنبـشي، سـرعتي و                   ) برق(الكتريكي  

يها باعث نقل و انتقـال سـياالت در لولـه هـا و              فشاري در سياالت مي گردد و در نتيجه اين انرژ         
  .كانالها مي گردد

  

                       طبقه بندي پمپ ها 
پمپ ها را براساس و اصول كاري و تركيب هاي ساختماني و ساختاري آنها بـه طـور جـامع و                     

  :كلي به سه طبقه ذيل تقسيم مي كنند
  

  ) به طور كلي( انواع پمپ ها -1-3
   Positive displacement pumpsمثبت              ) رانش(ايي  ـ پمپ هاي جابج1
  ـ سرعتي) گريزازمركز( ـ پمپ هاي جابجايي غيرمثبت ـ پروانه اي ـ سنتريفيوژ2

Non–positive displacement pumps – impeller pumps –centrifugal pumps   
  Ejector or jet pumps)           سرعتي– تزريقي  -جتي ( ـ پمپ هاي اجكتوري 3
  مثبت )رانش ( ـ پمپ هاي جابجايي 1

  .قبل از تقسيم بندي پمپ هاي جابجايي مثبت بهتر است به اين سوال پاسخ دهيم
  مثبت يعني چه ؟) رانش ( جابجايي : سوال 

) دنـده اي ـ پـره اي    ( و پمـپ هـاي دورانـي    ) فشاري ـ باالبرنده ـ مركـب   ( پمپ هاي تناوبي 
مقدار ثابت و معيني ازحجم )  دنده يا پره ) ( دور( تون يا انگشتي  يا دوران پيس) حركت(سيكل 

بنابراين اگر سرعت سيكل حركت و يا دوران افزايش يابـد ،            . سيال را جابجا و بازدهي مي كنند      
آنهـا نيـز    ) بـازدهي (آنها افزايش يافته و در نتيجه جابجايي        ) سياالت(سرعت ، نيرو و شتاب در       

 يافت  بالعكس، به عبارت ديگر دور يا سيكل با سرعت و نيرو و شتاب و مقدار                  افزايش خواهد 
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بدين لحاظ اين نوع پمـپ هـا را پمـپ هـاي             . آبدهي باهم متناسب بوده و نسبت مستقيم دارند       
  .مثبت مي نامند) رانش(جابجايي 

كـار و   پمپ هاي جابجايي مثبت خود به دو گروه تقسيم مي شوند و تقسيم بندي آنها براسـاس                  
  .تركيب هاي ساختاري و ساختماني آنها مي باشد

  

   انواع پمپ هاي جابجايي مثبت -1-3-1
     )دوسو ـ رفت و برگشتي ـ باال و پايين رو ـ پس و پيشرو (  ـ پمپ هاي تناوبي 1

   ـ پمپ هاي دوراني                                                           2
  :ي تناوبي  ـ پمپ ها1الف ـ
ـ 1توجه  ) عقب و جلـو ( وجود يك حركت تناوبي از قبيل رفت و برگشت بطرف پس و پيش  

كه از خصوصيت اصلي يك پمپ تناوبي مي باشد و آن را از پمپ هاي               ) دوسو( يا باال و پايين     
متمـايز مـي    ) تزريقـي  ( و اجكتوري ) ركت دايره اي هستند   كه داراي ح  ( گريز از مركز، دوراني     

د و نيز برخالف پمپ هاي گريز از مركز، دوراني و يا اجكتوري كه شامل قطعات به ترتيب                  نماي
اي به نام پيستون و يا انگـشتي   مي باشند پمپ هاي تناوبي داراي  قطعه) پروانه ـ دنده ـ نازل   ( 

Plunger و Pistonمي باشند .  
ـ 2توجه اوبي بـد نيـست كـه بـا      قبل از وارد شدن به بحث اصلي و تقسيم بندي پمپ هاي تنـ  

  .نفاوت پيستون و انگشتي آشنا شويم 
  سوال ـ فرق پيستون و انگشتي در چيست ؟                   

ديده مي شود پيستون از طول كورس سيلندر خود كوچكتر اسـت در             ) 1(به طوري كه در شكل      
تي بايـد گفـت     حاليكه انگشتي از طول كورس سيلندر خود بزرگتر است، بعالوه در مورد ا نگش             

كه وسيله آب بندي يا كاسه نمد را در انتهاي سيلندر و در داخل بدنه اصلي جاسازي مي كنند و                    
ثابت است ولي وسيله آب بندي پيستون هميشه روي پيستون و به همـراه آن در حـال حركـت                    

  .است
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   ـ تفاوت اساسي بين پيستون و انگشتي1شكل 
  

و نسبت به راههـاي     ) انگشتي يا پيستون  ( وجود قطعه اساسي     پمپ هاي تناوبي را نيز با توجه به       
  .مي گردندمي كنند و به سه دسته ذيل تقسيم ممكنه جهت استفاده ازآن تقسيم بندي 

  انواع پمپ هاي تناوبي                                                
 Force type reciprocating pumps ـ پمپ هاي تناوبي فشاري                    1

   Lift type reciprocating pumps ـ پمپ هاي تناوبي باالبرنده                      2
   Bucket and plunger type reciprocating pump ـ پمپ هاي تناوبي مركب    3
A ـ پمپ هاي تناوبي فشاري1ـ 1 ـ  

شـده از طـرف پيـستون يـا         فـشار اعمـال     ( تحت تاثير فشاري    ) سيال(در اين نوع پمپ ها آب       
را مجبـور مـي كنـد كـه از                 ) سـيال (كه بيشتر از فشار جو اسـت  قـرار گرفتـه و آب               ) انگشتي  

لوله اي خارج و يا در آن باال برود و موجب استفاده از پيستون يا انگشتي پمپ هاي فشاري نيز                    
يا دوعمله مي باشد كـه      كه خود پيستون يا انگشتي يك عمله        . خود به دو دسته تقسيم مي شوند      

  .با توضيح هريك به مفهوم يك عمله و دوعمله پي خواهيد برد
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Aانواع پمپ هاي تناوبي فشاري  1ـ1 ـ   
  

  )يك عمله( ـ يك طرفه a     ـ نوع پيستوني 1
                   b دوعمله( ـ دوطرفه(          

  

   )يك عمله(  ـ يك طرفه a ـ نوع انگشتي             2
b                                             دوعمله(  ـ دوطرفه(  

 
 

 
Aـ  1ـ1ـ1 ـa :  يك عمله(پمپ تناوبي فشاري نوع پيستوني يكطرفه (  

اين نوع پمپ يكي از ساده ترين نوع پمپ هاست كه شامل يك پيستون يكپارچه بي دريچه مي                  
پايين حركت مي كند و در سيلندر داراي يك دريچه          باشد كه در داخل يك سيلندر بطرف باال و          

خروجي و يك دريچه ورودي مي باشد زماني كه پيستون بطرف باال حركـت مـي كنـد دريچـه                    
) در اين حالت دريچه خروجي بسته مـي باشـد           (ورودي باز شده و آب به داخل سيلندر مي آيد         

ه شـده و آب از دريچـه        زماني كه پيستون به طرف پايين حركت مـي كنـد دريچـه ورودي بـست               
يك ( شكل باال سمت چپ شماي يك پمپ پيستوني فشاري يكطرفه           . خروجي خارج مي گردد   
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يك عمله (شماي يك پمپ پيستوني فشاري يك طرفه ) b – 2(را نشان مي دهد و شكل ) عمله
  .را دردو حالت نشان مي دهد) 
  

  

  در حالت عادي) ك عملهي(شكل ساده پمپ پيستوني نوع فشاري يكطرفه ) a – 2(شكل 

  
  در دوحالت عملكرد) يك عمله (پمپ پيستوني فشاري يكطرفه ) b –2(شكل 

 
 

Aـ1ـ1ـ1 ـb :  دو عمله ) دوطرفه(پمپ هاي تناوبي فشاري نوع پيستوني  
اين نوع پمپ نيز شامل يك پيستون يكپارچه بي دريچه مـي باشـد كـه در داخـل يـك سـيلندر                       

ند و داراي دو دريچه ورودي و دو دريچه خروجـي در طـرفين              بطرف باال و پايين حركت مي ك      
پيستون مي باشد زماني كه پيستون به طرف باال حركت مي كنـد بـه طـور قطـري يـك دريچـه                       
ورودي و يك دريچه خروجي باز و به طور قطري يك دريچه ورودي و يك دريچـه خروجـي                   
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ز طرف ديگـر آب خـارج مـي         بسته مي شود و در هر باال رفتن ازيك طرف آب مكيده شده و ا              
  درعمل بعد يعني با حركت پيستون بطرف پايين دوباره مقداري آب خارج و مقداري آب . گردد

  
به پمپ مكيده مي شود و با اعمال چنين كـاري ميـزان بـازدهي يـك پمـپ پيـستوني دوطرفـه                       

 شـماي يـك پمـپ   ) 3 ـ  a(شـكل   . دوبرابر يك پمپ پيستوني يك عمله خواهد شد) دوعمله(
) 3 ـ  b(شـكل  . دهـد  را در دو حالـت نـشان مـي   ) دو طرفـه ( پيستوني نوع فـشاري دو عملـه   

  . دهد ساختمان يك پمپ پيستوني فشاري دو عمله را در حالت عادي نشان مي
  .سيكل عملكرد دو حركت يك پمپ فشاري دو عمله پيستوني را نشان مي دهد) 3 ـ c(شكل 

و درحركت   سيلندر حركت به داخل   نگشتي آب را در هر    اي كه پمپ پيستوني يا ا      محفظه :توجه  
 Water space working(بعدي بـه بيـرون مـي رانـد را فـضاي آب يـا محفظـه كـاري          

chamber (  اگر پمپي داراي يك محفظه كاري باشد آن پمپ را يكطرفـه يـا               . مي نامند)  يـك
ن يا انگشتي باشـد آن را  در طرفين پيستو) آب(گويند و اگر پمپي داراي دو محفظه كاري        ) عمله

يعني اين كه يك پيستون يا انگشتي درهر باال يا پايين رفـتن در         . پمپ دوطرفه يا دو عمله گويند     
و در پمپ دو طرفه در هر باال يا پايين رفتن دو عمـل        ) مكش يا رانش    (پمپ يكطرفه يك عمل     

  .را انجام مي دهد) مكش و رانش( 
Aـ 2ـ1ـ1 ـa : يك عمله(وع انگشتي يكطرفه پمپ تناوبي فشاري ن(  

شد كه در داخل يك سيلندر بطرف       ااين نوع پمپ شامل يك انگشتي بدون دريچه يكپارچه مي ب          
زماني كه  . باال و پايين حركت مي كند و داراي يك دريچة و روي يك دريچه خروجي مي باشد                

) فـضاي آب   (انگشتي بطرف باال حركت مي كند دريچه ورودي باز شده و آب به داخل سيلندر              
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زماني كه انگشتي به طرف پايين حركت مي        ) در اين حالت دريچه خروجي بسته است      ( مي آيد   
  كند دريچه ورودي بسته شده و آب از دريچه خروجي خارج مي گردد

 Aـ2ـ1ـ1 ـb :  دوعمله (پمپ تناوبي فشاري نوع انگشتي دوطرفه (  
 كه درداخل سيلندر بطرف باال و پـايين         اين نوع پمپ نيز شامل يك انگشتي يكپارچه بي دريچه         

حركت مي كند و داراي دو دريچه ورودي و دو دريچه خروجي در طرفين انگـشتي مـي باشـد                    
زماني كه انگشتي بطرف باال حركت مي كند به طور قطري يك دريچـه ورودي و يـك دريچـه                    

و در هـر    خروجي باز و به طور قطري يك دريچه ورودي و يك دريچه خروجي بسته مي شود                 
باال رفتن از يك طرف آب مكيده شد و ازطرف ديگر آب خارج مي گردد و درعمل بعـد يعنـي                     
اگر انگشتي بطرف پايين حركت كند دوباره مقداري آب خارج و مقداري آب بـه پمـپ مكيـده                   
مي شد با اعمال چنين كاري ميزان بازدهي يك پمپ  انگشتي دوطرفه دو برابـر پمـپ انگـشتي                    

 . د بوديك طرفه خواه
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Aمكشي-باالآورنده (ـ پمپ هاي تناوبي باال برنده 2ـ1 ـ (  
يـك نـوع   ) مكشي ـ باالبرنده ( پمپ باال آورنده 
اســت و از يــك ) يــك عملــه( پمــپ يكطرفــه 

سيلندر باز و يك سوپاپ ورودي و يك سوپاپ         
خروجي در بـاال و پـايين سـيلندر و داراي يـك          

( پيستون مي باشد كه در پيـستون يـك سـوپاپ      
يكطرفه وجود دارد در ايـن نـوع پمـپ          ) دريچه

پيستون به آب نيرويي وارد نمي كند بلكـه آن را           
مكيده و سـپس آب را بـاال بـرده و از خروجـي              

) باالبرنده(خارج مي نمايد در پمپ هاي مكشي        
سوپاپ در داخل پيستون نصب شده و به همراه         

ين مي رود ماننـد پمـپ هـاي نفـت     آن باال و پاي 
  .كش ها ـ بعضي از پمپ هاي چاههاي كم عمق

 
Aـ پمپ هاي مركب3ـ1 ـ  

مـي باشـند و تركيبـي از پمـپ هـاي بـاال برنـده                ) يك عمله ( پمپ هاي مركب از نوع يكطرفه       
هستند و ايـن نـوع پمـپ هـا شـامل يـك              ) نوع انگشتي ( و پمپ هاي تناوبي فشاري      ) مكشي(

 يـا   Column( كـه در جـاي خـود بـه بدنـه سـتوني شـكل                  ) سوپاپ(ريچه  انگشتي داراي د  
Trunk (                متصل مي باشند زماني كه حركت بطرف باال مي باشد آب از طريق دريچه)سوپاپ (

  .ورودي مربوط به سيلندر به داخل آن كشيده مي شود
انگـشتي  ) سـوپاپ (درضمن مقدار آبي كه در حركت بطرف پايين قبلي انگشتي از طريق دريچه              

هنگام حركت انگشتي بـه طـرف پـايين آب          . به باال آمده بود به طرف خروجي هدايت مي شود         
قسمت باال به جابجايي بدنه ستوني شكل و ايجاد فضاي مناسب براي خـود تحـت فـشار قـرار                    

منتج به جريـان مـداوم در       ) باال و پايين شدن   (تكرار اين عمل    . گرفته  و به بيرون رانده مي شود       
  . را انجام نمي دهد) دوطرفه( ي شود هر چند كه پمپ خود يك عمل دوبل پمپ م
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  :توجه 
باالبرنده و مركب كه جـزء پمـپ هـاي تنـاوبي            ) پيستوني يا انگشتي  (پمپ هاي تناوبي فشاري     

هستند زماني به طور گـسترده و وسـيع از ايـن نـوع پمـپ هـا بعنـوان پمـپ رسـاننده آب در                                 
اني استفاده مي گرديد، اما هم اكنون به جهت امتيازاتي كه پمپ سنتري فيوژ در مقايـسه                 آتش نش 

ايـن نـوع    با اين نوع پمپ دارد به عنوان پمپ رساننده آب جايگزين تمامي آنها شده اسـت و از              
  .خواهد شد آنها اشاره شود كه به استفاده مي موارد ديگر ها در آتش نشاني در پمپ

Aانيـ پمپ هاي دور2ـ  
اين نوع پمپ ها برخالف پمپ هاي گريز از مركز كه سرعت جريان سيال را به طور زيادي باال                   
مي برند سيال را به طور ثابت و يكنواخت از داخل محفظه خود بيرون مي رانند به همين سـبب                    

( با اينكه از نظر داشتن قطعـه اصـلي          . مثبت به شمار مي آيند    ) رانش( جزء پمپ هاي جابجايي     
و انجام حركت   ) پيستون و  انگشتي   ( و انجام حركت دوراني با پمپ هاي تناوبي         ) ده يا پرنده  دن

و انجام حركت گريز از مركـز فـرق         ) پروانه اي   ( رفت و برگشت و با پمپ هاي گريز از مركز           
  .مي كنند

سته اين نوع پمپ ها را نيز نسبت به داشتن دنده و يا پره و چرخش دوراني اين قطعات به دو د                    
 .تقسيم مي كنند

            A ـ پمپ هاي دوراني دنده اي  :  
            B ـ پمپ هاي دوراني پره اي  :  
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Aـ 2 ـa –پمپ دوراني دنده اي   
اين نوع پمپ ها شامل يك پوسته كه داراي دريچه ورودي ، دريچه خروجي و در چـرخ دنـده                    

يعني ) محور(ن چرخ دنده ها به عامل محرك        و يكي از اي   . كه با يكديگر درگير هستند مي باشد      
مايع پس  . موتور به گردش در آمده و ديگري راكه روي بليرينگي سوار است نيز بكار مي اندازد               

از اينكه از دريچه ورودي به داخل كشيده شده و در فواصل بين دنده هاي هر چـرخ و پيرامـون     
قع تماس دنده هـا بـا هـم از محفظـه     قرارگرفته و پس از طي نيم دورگردش چرخ دنده ها درمو    

ميزان آبدهي با تغييرات سـرعت گـردش محـور نيـز     . خروجي به خارج رانده مي شود ) دريچه(
) دنـده هـا   ( همچنين بازدهي يك پمپ دنده اي عمدتاً به دقـت جـذب قطعـات               . تغيير مي يابد  
 . تماس دارد

 
Aـ2 ـb  تيغه اي(  ـ پمپ دوراني پره اي(  

اي نيز براسـاس افـزايش حجـم         ه مي شود اصول كار پمپ هاي دوراني پره        به طوري كه مالحظ   
بديهي اسـت كـه خـالء مزبـور         . گذاري شده است   فضاي خالي براي ايجاد يك خالء جزئي پايه       

سپس، كـاهش حجـم همـان فـضاي خـالي           . باعث پرشدن محفظه مكش پمپ از سيال مي شود        
  .سيال را با فشار از طرف ديگر بيرون مي راند

  :رد استفاده از پمپ هاي جابجايي مثبت موا
  در موارد مختلف : درآتش نشاني            ب : الف 
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  موارد استفاده پمپ هاي جابجايي مثبت در آتش نشاني: الف 
همانطور كه قبالً اشاره شد از پمپ هاي جابجايي مثبت زماني به طور وسيع و گـسترده بعنـوان                   

نون به جهت امتيازات و برتري هاي كه پمپ انرژي فيوژ بـه             رساننده آب استفاده مي شد ولي اك      
اين نوع پمپ ها دارد جايگزين تمامي آنها گرديده است و از طرفي چون  پمـپ هـاي سـنتري                     

بنابراين از پمپ هاي جابجايي مثبت بعنوان       . نيستند) هواگيري(فيوژ خود قادر به عمل تخليه ها        
از پمپهـاي دورانـي نيـز بـه         .  فيوژ استفاده مي كننـد     سيستم تخليه كننده هواي پمپ هاي سنتري      

عنوان پمپ تقويت كننده فشار آب جهت آب هورزيل هـا اسـتفاده شـده اسـت از پمـپ هـاي                      
البته بايد به اين نكته توجه داشت كـه        . پيستوني بعنوان تقويت كننده جريان آب استفاده مي كنند        

باالبرنـده و پمـپ مركـب بنـا بـه داليلـي       بعضي از اين نوع پمپ ها مانند پمپ دوراني ـ پمپ  
منسوخ شده اند و ديگر از آنها بعنوان پمـپ تخليـه كننـده هـوا در آتـش                   ) معيوب شدن سريع  (

و سـاير   ) دو عملـه    (نشاني استفاده نمي كنند و پمپ هاي تناوبي فشاري نوع پيستوني دو طرفه              
  .پمپ هاي ديگر را بيشتر ترجيح مي دهند

ليل از پمـپ هـاي جابجـايي مثبـت بعنـوان سيـستم تخليـه كننـده                  چرا و به چه د    : سوال  
  استفاده مي كنند؟) هواگيري(هوا

چون بـازدهي ايـن نـوع پمـپ هـا           : پمپ هاي سنتري فيوژ قادر به تخليه هوا نيستند ب           : الف  
مثبت است يعني با افزايش سرعت حركت پيستون و يا انگشتي و يـا سـرعت                ) رانش(جابجايي  

با توجه به اين نكته كـه بـا         . ميزان بازدهي آنها نيز افزايش پيدا مي كند       ) و پره ها  دنده ها   (دوران  
افزايش سرعت سيكل يا دور بازدهي نيز افزايش مي يابد در نتيجـه جهـت تخليـه كامـل سـيال                     

به مدت زمان كوتاهتري نياز خواهيم داشت لذا در اسرع وقت نياز بـه عمـل تخليـه هـوا                    ) هوا(
ريم و تنها پمپي كه قادر به انجام چنين كـاري اسـت پمـپ هـاي جابجـايي         سريع دا ) هواگيري(

مثبت هستند بدين سبب از اين نوع پمپ ها بعنوان سيستم تخليه كننده پمپ هاي سنتري فيـوژ                  
) دوعملـه (مانند پمـپ تخليـه پيـستوني نـوع فـشاري دوطرفـه              . در آتش نشاني استفاده مي شد     

  روزنباور
نيز به عنوان سيستم تخليه كننده هـوا اسـتفاده مـي      ) نند اجكتور پمپ    ما(البته از بعضي پمپ ها      

  شود 
  چرا از پمپ هاي جابجايي مثبت بعنوان پمپ آبرسان استفاده نمي كنند؟: س 

   .                                                                                   ج ـ لوله ها مي تركد و تحت كنترل نيست
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  كنترل و تنظيم بازدهي پمپ هاي جابجايي مثبت چگونه صورت مي گيرد؟: س 
  . نندج ـ بازدهي پمپ هاي جابجايي مثبت رامعموالً به  سه روش ذيل كنترل مي ك

  ).در پمپ هاي دوراني دنده اي و پره اي( ـ با تغيير دادن سرعت گردش محور يا شفت اصلي1
در پمـپ هـاي تنـاوبي فـشاري نـوع      ) ضربه( ـ با تغيير دادن سرعت سيكل حركت ميل لنگ  2

  انگشتي ، پيستوني و پمپ هاي باالبرنده و مركب        
   By pass Valveـ ) يمجراي فرع( ـ استفاده از يك لوله فرعي ـ 3

در اين حالت يك لوله فرعي از قسمت لوله خروجي به قسمت لوله ورودي تعبيـه شـده اسـت                    
وقتي كه قرار بر اين است كه بازدهي كاهش يابد قـسمتي از آب از قـسمت لولـه خروجـي بـه                       

  .قسمت ورودي از طريق لوله فرعي انتقال مي يابد اين عمل از كارايي مفيد پمپ مي كاهد
  : ـ پمپ هاي دوراني ب

اي در ماشين افزارهـا ، صـنايع هواپيمـايي،           از پمپ هاي دوراني امروزه به طور وسيع و گسترده         
پمپ . اتومبيل ها ، پرس هاي هيدروليكي ، سيستم هاي انتقال قدرت خودروها استفاده مي شود              

قيـر  (قطران زفـت    هاي دوراني مخصوصاً براي انتقال مايعات غليظ مانند روغنهاي سنگين نفتي            
، آسفالت ، انواع روغنهاي روغنكاري و روغنهاي فرمان تحت فشار بكار برده مـي               ) زغال سنگ 

  .شود
   ـ پروانه اي ـ سرعتي ـ  جابجايي غير مثبت) گريز از مركز( پمپ هاي سنتري فيوژ -1-3-2

كه  اند جه رسيدهدر آتش نشاني اصوالً با تجارب كسب شده فراوان در طي ساليان دراز به اين نتي       
ايـن نـوع    . استفاده از پمپ هاي سنتري فيوژ به عنوان رساننده آب مطمئن تر و معتبر مي باشـد                

پمپ ها برخالف پمپ هاي جابجايي مثبت و اجكتوري قادر به تخليه گازها و هوا نمـي باشـند                 
) … وچاه ـ اسـتخر ـ حـوض ـ رودخانـه       (open waterلذا به هنگام استفاده از منابع روباز 
كه اكثراً از پمپ هاي جابجايي مثبت و اجكتوري          (primerنياز به يك دستگاه تخليه كنند هوا        

دارند كه معموالً در مجاورت اين پمپ ها نصب شده و نيـروي محـرك خـود را از محـور                     ) اند
  .اصلي پمپ آبرسان توسط تسمه و اهرم تأمين مي كنند و مورد استفاده قرار مي دهند

  :نتري فيوژ تعريف پمپ س
دستگاهي است كه اعمال ايجاد فشار الزم در مايعات ، استفاده از نيروي گريز از مركز به منظور                  

  .گيرد نقل و انتقال مايعات از نقطه اي به ديگر مورد استفاده قرار مي
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  :اصول و اساس كار پمپ هاي سنتري فيوژ 
 اجكتوري از نظر اصـول كـاري و         پمپ هاي سنتري فيوژ با پمپ هاي جابجايي مثبت و          : توجه

در پمپ هاي جابجايي مثبـت تنـاوبي مـايع   . تركيب ساختاري و ساختماني تفاوت اساسي دارند  
به بيرون رانده شده و در  ) pushing the water(با اعـمال فـشار توسط پيستون يا انگشـتي

ده ها و پره ها توسط چرخ دن) carrying the water(پمپ هاي دوراني حمل و انتقال مايع
 Ejecting the water(صورت مي گيرد و در پمپ هاي اجكتوري با تزريق مايع تحت فشار

در حاليكه پمپ هاي سنتري فيوژ با اسـتفاده         . باعث مكش و نقل انتقال مايعات ديگر مي شود        ) 
  . ازنيروي گريز از مركز مايع توسط پره هاي پروانه ايش به پيرامون آن پرتاب مي كند

 
   Centrifugal force                                                                           : يروي گريز ازمركزن

نيرويي كه مي خواهد اجسامي كه در يك مسير دايره اي شكل در حال حركتند از مسيرشان دور                
جـسمي دريـك مـسير      سازد، اينرسي اجسام باعث پيدايش اين نيرو مي گردد و در عمل وقتـي               

دايره اي شكل حركت مي كند نيروي مزبور باعث مي شـود كـه جـسم از مركـز دوران دورتـر                      
  .گردد

                                                                         Principle of working: اصول كار
 قـرار دارد كـه بـا اسـتفاده از           كه در پوسته پمپ بـر روي نقطـه اي         ) پروانه(اساساً قطعه دواري    

نيرويي توسط مركز شفت اصلي درحال چرخش است و مايع را كه به مركـز آن رسـيده توسـط                
پره هايش ربوده و با گردش سريع اش آن را داراي سرعت و شتاب مي كند و در نتيجه در اثـر                      

وسته رفتـه و از     پ) پيرامون( نيروي گريز ازمركز سرعت مايع زياد شده و به طرف جداره داخلي             
وقتي كه مايع   . رانده مي شود  ) لوله تخليه كننده آب خروجي    (آنجا، فشار به سوي مجراي رانش       

  بـه طـرف   impeller eye)چـشم پروانـه  ) (فـشاركم (ازمركز پروانه يا همان ورودي پروانـه  
 در نتيجه از خود مدخل ورودي پروانه يـك خـالء نـسبي بـه              . دور مي شود  ) فشارزياد(پيرامون  

باعـث دخـول    ) هوا(جاي مي گذارد كه اين خالء نسبي باعث ايجاد مكش شده و فشار آتمسفر               
در ( بافـشار و ايجـاد مكـش      ) تخليه آب   (آب به پروانه و پوسته مي گردد و در نتيجه اين رانش             

  .جريان يكنواختي و پيوسته اي در پمپ بوجود مي آيد)چند ورودي پروانه 
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   اصول و طرز كار پمپ هاي سنتري فيوژ)Bـ 2(شكل 
  
  : علل نام گذاري اين نوع پمپ ها-1-4
 چون اساس كار اين نوع پمپ ها با استفاده از نيروي گريـز از مركـز انجـام مـي      : ـ سنتريفيوژ 1

نيروي گريز ازمركز در پروانه ايجاد مي شود  ) شفت اصلي (گردد يعني اينكه بر اثر گردش محور        
يرو توسط پره هاي پروانه به مايع اعمال شده و پمپ عمالً شروع به كار مي كنـد                  در نتيجه اين ن   

  .لذا علت نامگذاري بدين سبب بوده است
كـه روي آن پـره هـايي    ) قطعه دوار متحـرك (  چون قطعه اصلي اين پمپ پروانه : ـ پروانه اي 2

  .موجود مي باشد بدين لحاظ آنها را پمپ هاي پروانه اي نيز ناميده اند
 به اين نوع پمپ ها از اين نظـر كـه تغييـرات سـرعت بـه فـشار در عملكردشـان        : ـ سرعتي  3

ورودي (بدليل اينكه پروانه پس از گرفتن آب از مركزش          . دخالت دارد پمپ هاي سرعتي گويند     
بر اثر نيروي گريز ازمركز توليد شده با  كمـك پـره هـا در مـايع ايجـاد شـتاب و                       ) چشم پروانه 

د و آب داراي سرعت پس از برخورد به پوسته يا پره هـاي راهنمـاي ثابـت بـه                    سرعت مي نماي  
  .بهمين مناسبت به آنها پمپ هاي سرعتي گفته اند. فشار تبديل مي گردد

    ـ جابجايي غيرمثبت4
سـرعت چـرخش    ) ميله محرك يا شـفت    (در اين نوع پمپ ها با افزايش دور گردش محورشان           

سرعت و شتاب و نيروي آنها نيز افزايش مي يابد در نتيجه فشار             . پروانه نيز افزايش پيدا مي كند     
آب نيز در آنها نيز افزايش يافته و بر اثر اين افـزايش فـشار در پوسـته يـك تالطـم و اغتـشاش                      
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فشاري پديدار مي گردد و در نتيجه اين اغتشاش ميزان بازدهي آنها كاهش پيدا مي كنـد، بـدين                   
درحالي كه در پمپ هاي جابجايي مثبـت بـا          . غير مثبت گويند  سبب به آنها پمپ هاي جابجايي       

علت نامگذاري اين نوع . افزايش سرعت ـ شتاب و نيرو ميزان بازدهي آنها نيز افزايش مي يافت 
  .پمپ ها به پمپ هاي جابجايي غير مثبت به اين مناسبت مي باشد

  

  : قطعات اصلي پمپ هاي سنتري فيوژ -1-5
هاي سنتري فيوژ يعني پروانه و پوسته اشـاره شـد،            دو قطعه اساسي پمپ   مختصر به    قبالً به طور  

در اينجا قطعات مختلف اين نوع پمپ ها به طور مفصل و مجزا مورد شرح و بررسي قـرار داده                    
  .مي شود

  . و پروانه) ميله محرك يا محور( شامل شفت  moving parts قطعات متحرك ـ: الف 
 شامل پوسته ، پـره هـاي راهنمـا ، صـفحه هـاي ثابـت و       fixed parts قطعات ثابت ـ   : ب 

  ). درزبند(آببندي يا ناف پمپ 
  

  :توجه 
  . تمام قطعات با توجه به سيال مورد انتقال از جنس هاي مختلف ساخته مي شوند

  
  الف ـ قطعات متحرك

  Shaft                )                                 محور يا ميله محرك:   (  ـ شافت1
ميله نسبتاً بلندي است كه پروانه ها روي آن سوارند و از طرفي اين ميله با موتور درگير شـده و                     
به چرخش در مي آيد و باعث گردش پروانه ها نيز مي گردد و جنس آن را معموالً از فوالد ضد              
زنگ انتخاب كرده و سطح خارجي آن را با دقت سنگ مي زنند تـا سـاير اجزايـي كـه روي آن                       

) …بلبرينـگ ،چـرخ تـسمه، ياتاقـان         (ب مي شوند به دقت و بدون لقي روي آن قرارگيرند            نص
بنابراين كار اين قطعه اين است كه باگرفتن نيرو ازموتور باعث گردش خود و گردش پروانـه و                  

  .مي گردد) پمپ تخليه(ساير قسمت ها 
  

   Impeller                                                   :                                   ـ پروانه 2
پروانه فلزي است مدور و ريخته شده كه به طور محكمي به روي شفت سـوار مـي شـود و بـا                       

هـاي   اصلي مي چرخد و بـرروي آن تعـدادي پـره          ) شفت(توسط محور ) موتور(نيروي خارجي   
 وارد مركـز    شعاعي است كه توسط دو صفحه هستند چرخش پروانه باعـث مـي گـردد كـه آب                 

آن شده و با استفاده از نيروي گريز از مركز توسط پره هـا بـا سـرعت زيـاد بـه                      ) چشم پروانه   (
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بـه عبـارت   . اين عمل موجب ايجاد يك جريان در پروانه مـي شـود  . پيرامون پروانه خارج گردد 
در و  . فشار بيشتر مي شـود    ) پيرامون پروانه (فشار كم وخروجي    )چشم پروانه (ديگر بين ورودي    

نتيجه باعث ايجاد يك خالء نـسبي بـه طـور مـداوم درقـسمت ورودي پروانـه شـده و جريـان                       
  .يكنواخت و مداومي در پمپ بوجود مي آيد

 پروانه بسته                                            پروانه نيمه باز
  

  
  انوع پروانه ها از نظر شكل و ساختمان مكانيكي 

  :يع، پروانه ها ممكن است از نوع بسته به نوع و لزجت ما
 ـ پروانه باز    باشند و هر يك ازاين نوع پروانه هـا بـا    3 ـ پروانه نيمه باز    2 ـ پروانه بسته    1

توجه به مايع جا شونده ممكن است فلزي ،غير فلزي و يا با پوشش ضـد محلولهـاي شـيميايي                    
  .باشند

  Closed impeller                          :ـ پروانه بسته 1
در يك پمپ سنتري فيوژ معمولي از پروانه بسته استفاده مي كنند كه در آن پره ها بين دو صفحه 

پمپ هاي داراي اين نوع پروانه براي انتقال سياالت رقيق          . قرار مي گيرند  ) shroudلفافه    (بنام  
. كـار مـي رونـد     مانند آب معمولي ، آب گرم ، روغن گرم و مواد شيميايي نظير اسيدها و غيره ب                

جنس پروانه ها بسته به خصوصيت سيال مورد انتقال متفاوت اسـت، مـثالً بـراي آب در دمـاي                    
 درجه سانتي گراد از پروانه فوالدي ريخته شده استفاده  مي شـود و بـراي انتقـال                   co150بيش از   

اسـيدها پروانـه و تمـام سـطوح      براي پمپـاژ    . مواد شيميايي پروانه بايد از جنس غير فلزي باشند        
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داخلي پمپ بايد پوشش ضد اسيدي داشته باشد اين نوع پروانـه مـي توانـد داراي يـك مكـش                     
  .باشد) ورودي(يا دومكش )چشم پروانه(
                  Semi – open   impeller                          : پروانه نيمه باز – 1

. پوشيده شده است  ) shroud(طرفه به وسيله يك صفحه      در اين نوع پروانه پره هاي آن از يك          
پمپ هاي داراي اين نوع پروانه براي انتقال سياالت لزج مانند فاضالب، خميـر كاغـذ، محلـول                  

به منظور به حداقل رساندن انسداد پروانه تعداد پره ها كـم و طـول               . شكر و غيره بكار مي روند     
ا براي جلوگيري از گير كهنـه ، پارچـه كاغـذ و             آنها بلند انتخاب مي شود پمپ هاي فاضالب ر        
اين پمپ ها هميـشه داراي مكـش يـك طرفـه            . غيره بدون هيچگونه برآمدگي داخلي مي سازند      

هستند، زيرا در مكش دوطرفه محور تا دهنه پروانه امتداد مي يابد و جاي مناسبي براي گير كهنه                  
  .و پارچه بوجود مي آورد

   Open  imeller                  : ـ پروانه باز 3
اين پروانه ها داراي صفحه در طرفين پره ها نبوده و در الروي و جـايي كـه مخلـوطي از آب و                       

 به يك آب به موارد جامد وجود دارد و در پمپ هايي كه به عنوان لجـن                  3شن و ماسه تانسبت     
  .كش مورد استفاده قرار مي گيرند مناسب مي باشند

هاي ديگري نيز وجود دارند كـه هـم از نظـر شـكل و همچنـين                  از نظر مكانيكي پروانه      :توجه  
ساختمان ، طرز كارشان ، استفاده كامل يا ناقص از نيروي گريز از مركز و از نظر جهت جريـان                    
دراين قطعات متفاوت بوده و به چند دسته مختلف تقسيم شده و الزاماً به آنهـا اسـامي متفـاوت                    

هاي بسته بيشتر استفاده مي شـود در         شاني از پروانه  چون  در پمپ هاي آتش ن      . اطالق مي شود  
  .فصل هاي بعدي اشاره، بيشتر بر روي پمپ هايي كه داراي اين نوع پروانه هستند خواهد بود

  :پروانه هاي متفاوت كه به آنها اشاره شدعبارتند از 
  )ملخي( ـ پروانه 3ـ پروانه توربيني  2ـ پروانه معمولي 1

ملخــي ) turbine impeller(، پروانــه تــوربيني )impeller ( فــرق بــين پروانــه:ســوال 
)propeller ( و توربين)turbine (در چيست؟  

تمام قطعات باال كالً از نظر شكل و ساختمان مكانيكي باهم متفاوت بوده و از نظر اينكه نيـروي                   
ايـن  گريز از مركز در آنها به صورت كامل يا ناقص انجام مي گيـرد و همچنـين از نظـر جهـت                       

  .جريان در آنها با هم متفاوتند
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   : ـ پروانه 1
در پروانه نيروي موتور توسط شفت اصلي به آنها منتقل مي گردد و اين نيرو به صورت نيـروي                   
گريز از مركز توسط پره هاي پروانه به مايع اعمال مي شود در اين صورت مايع دقيقـاً از مركـز                     

رامون آن انتقال مي يابد اين نوع    پروانه ها از نيـروي               به طور شعائي به پي    ) چشم پروانه (پروانه  
البتـه نـوع    (گريز از مركز به طور كامل استفاده مي كنند و از آنها در پمپ هاي     آتش نـشاني                       

  .بيشتر استفاده مي شود و مكش آن مي تواند يك طرفه و دو طرفه باشد) بسته آن
   )Turbine impeuen                             ) Penfheral impeller:  ـ پروانه توربيني 2

درحاشيه پروانه هاي توربيني دو رديف پره تيغه تراشيده شده است كـه ايـن پـره هـا در داخـل                    
ازپيرامـون وارد شـده و      ) ورودي(مايع از مجراي مكش     . گردند حلقوي در پوسته پمپ مي     كانال

 طي اين كانال حلقوي مايع چندين بـار بـين           به وسيله پره هاي تيغه پروانه ربوده مي شوند و در          
پره ها توسط نيروي گريز از مركز گردش مارپيچي مي كنند و براثر ضربه هاي         پي درپـي                          
نيروي در خود انرژي جنبشي را ذخيره كرده و به تدريج به طرف جلو رانده شـده و در نهايـت                     

اثر ضربه هـاي  .  پديدار مي گردددرقسمت خروجي اين انرژي به صورت انرژي فشاري در مايع    
در مـايع  )چند پروانـه طبقـه   (متوالي مانند اثري است كه يك پمپ گريز از مركز در چند مرحله     

بيشتر براي توليـد فـشار اسـتفاده مـي كننـد و در              ) توربيني(از اين نوع پروانه ها      . توليد مي كند  
و بيشتر براي جابجا كـردن      ) اگودآيو(قسمت فشار قوي پمپ هاي آتش نشاني استفاده مي شود           

بنابراين عمل  . پروانه توربيني يك مكش مي باشد     . سياالت رقيق آب به مقداري كه بكار مي رود        
  .گريز از مركز به طور كامل در آن صورت نمي گيرد

                                                             Propeller           : ـ ملخي 3
ك مكشي است و مايع در امداد محور وارد ملخي شده و تقريباً در همان امتداد از آن                 پروانه آن ي  

ملخي نيروي گريز از مركز براي توليد فشار دخالتي نـدارد           ) پروانه(در اين نوع    . خارج مي گردد  
و به صورت ناقص انجام مي پذيرد قطر پروانه در طرف ورودي با قطـر آن در طـرف خروجـي             

 ملخي ها نوعي از پروانه هاي باجريان محوري مي باشند و در پمپ            . ي باشد يكسان و مساوي م   

هايي كه آبدهي آنها زياد و فشار آنها كم مي باشد براي آبياري مزارع و كشتزارها بسيار مناسـبند                   
  .و مورد استفاده قرار مي گيرند

                                                                  Turbine                  : ـ توربين 4
در توربين نيروي توليد شده توسط حركت جنبشي آب از پيرامون كه داراي پره هايي مانند كولر             
قرار دارد گرفته شده و به مركز انتقال مي يابد و از طريق شفتي اين نيرو را بـه جـائي كـه آن را                         
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 هـاي قـديم و نيروگـاه هـاي بـرق و             مورد استفاده قرار مي دهند منتقل مي شود، مانند آسـياب          
  .دستگاه توربكس

  :دسته بندي پروانه ها از نظر گردش 
  .پروانه ها از نظر گردش به دو دسته تقسيم مي شوند

  Clockwise – rotation  impeller.                         پروانه هاي راست گرد– 1
  Counter – clockwise – rotation impeller.           ـ پروانه هاي چپ گرد2

مي بايست جهت چرخش پروانـه      ) محور يا ميله محرك   (كه بهنگام چيدن پروانه ها روي شفت        
  .ها با جهت چرخش ميله محرك هم جت باشند

  
  
  
  
  
  

                   

  پروانه راست گرد        پروانه چپ گرد 
   استفاده مي كنند؟ چرا از پروانه هاي بسته در پمپ هاي سنتريفيوژ آتش نشاني:سوال

به اين دليل كه براي اطفاء حريقها در آتش نشاني از مايعات رقيق مانند آب معمولي استفاده مي                  
بـه جهـت رقيـق بـودن آب امكـان      ) باز ـ نيمه باز (كنند و چون آب معمولي در ساير پروانه ها 

يد لـذا از پروانـه      انحرف از مسير و ايجاد اغتشاش و تالطم در درون پروانه هاي و پمپ مي نما               
هاي بسته جهت جلوگيري و رفع اشكالت يادشده ، كنترل دقيق و هدايت صحيح آن بـه مـسير                   

  .اصلي خود استفاده مي كنند
   Fixed  parts                                                                                        :قطعات ثابت : ب 

                                                                             Casing     : پوسته – 1
كار آن عالوه بر حفاظـت از اجـزاي         . يكي ديگر از قطعات اصلي پمپ سنتري فيوژ پوسته است         

داخلي درتبديل انرژي سرعتي آب كه توسط پره هاي پروانـه در مـايع  ايجـاد شـده بـه انـرژي                       
زماني كه آب پروانه را با سرعت ترك مي نمايد با پوسته برخورد داشته      . دفشاري نيز دخالت دار   

و در نتيجه يك تالطم و اغتشاش قابل مالحظه اي در آن توليد مـي شـود كـه براثـر آن اتـالف                        
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انرژي بوجود مي آيد، جهت تقليل اين اتالف انرژي به حـد مينـيمم آن از دو  روش مـي تـوان                       
  :عمل نمود

 ـ استفاده از پره هاي راهنما و صفحه هاي ثابت و پوسته  2وسته و لوتي شكل    ـ استفاده از پ 1
  .افشان

پمپ هاي سنتري فيوژ را گاهي بنام شكل پوسته ظاهري آن مي شناسـند پوسـته از نظـر شـكل                     
  .مي باشد) مدور(ساختمان مكانيكي به دو نوع پوسته حلزوني شكل و پوسته افشان 

  
   Volute type casing                                                                                 : پوسته حلزوني : الف 

در اين نوع پوسته پروانه درداخل محفظه حلزوني شكل كه مجراي آن تا خروجي به تـدريج در                  
وسعت محفظه تا مجراي خروجـي طـوري        . جهت گردش پروانه وسيعتر و بازتر شده، قرار دارد        

تنظيم شده است تا سرعت جريان مايع با افزايش مقدار آن درتمام نقاط محـيط آن يكنواخـت و                 
ثابت باشد تا به تدريج كه به طرف مجراي خروجي مي رود وفـضاي بيـشتري  مـي يابـد طبـق                

 تابدين طريق اتالفات انرژي نظير انرژي     . قوانين هيدروليك اين سرعت به فشار تبديل مي گردد        

  .آيد حذف مي شود اي بودن محفظه بوجود مي صورت دايره جنبشي كه در
بعضي از اين نوع پوسته ها بـدون  . در اين نوع پوسته خروجي در موازات محور اصلي قرار دارد 

  پره هاي راهنما ثابت مي باشند كه در اين صورت پروانه آب را از يك كانال حلقوي 
  . افزايش يافته، مي راندكه سطح مقطع آن بطرف خروجي به تدريج)حلزوني شكل(

بعضي از اين نوع پوسته ها به پره هاي راهماي ثابت مجهزند كه به بدنه داخلي پوسته متصل اند                  
در اين صورت پروانه آب را در يك كانال حلقوي كه سطح مقطع آن تا خروجي تقريباً ثابت مي              

وسط پـره هـاي راهنمـا       ماند مي راند دراين حالت عمل تبديل انرژي سرعتي به انرژي فشاري ت            
ثابت صورت مي  گيرد به هر حال كارايي اين نوع پوسته نسبت بـه ولـوت سـاره بيـشتر اسـت                       

پمپ هاي . مي سازند) يك مرحله اي (معموالً پمپ هاي داراي پوسته ولوتي شكل را يك طبقه 
 يك خروجي   و. گودايوا و زيگلر از اين نوع پوسته ها دارند كه اغلب آنها را چند تكه مي سازند                

  .بيشتري آن نمي توان ساخت
   Diffuser type casing:                                                                       ) مدور(پوسته افشان : ب 

 در اين نوع پوسته كه شكل ساختمان مكانيكي آن مدور مي باشد داخل آن پروانه به وسـيله پـره        

هاي راهنما و صفحه هاي ثابت   در داخل           ي ثابتي احاطه مي شوند، پره     هاي راهنما و صفحه ها    
گـردش   هاي راهنمـاي ثابـت هـر چـه از مركـز      هاي پره پوسته طوري سوار مي شوند كه فاصله  
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شوند از هم بازتر مي شوند جهت جريان مايع هنگام ورود به اين كانالها تغيير مي كند      دورتر مي 
ي سرعت آن توسط پره هاي راهنما مبدل به فشار مي شود، در             و پيش از ورود به محفظه خروج      

در . جمـع آوري و هـدايت آب را دارد         اين حالت پوسته دخالتي در اين كار نداشته، بلكه نقـش          
اين نوع پوسته به دليل داشتن پره هاي راهنما و صفحه هاي ثابت سرعت به طـور كـاملتري بـه                     

 پمپ با پوسته افشان كمي بيشتر است و اتالفات          مي شود به اين جهت ضريب بهره      فشار تبديل   
د مي شود در اين نوع پوسته خروجي به محور اصلي عمو          ژي نظير انرژي جنبشي كمتر ايجاد       انر

اسـتفاده مـي شـود بـه        ) يك مرحله ( بندرت در پمپ هاي يك طبقه        از اين نوع پوسته   . مي باشد 
ني نيز گفته اند مخصوصاً پمپ هـاي        پمپ هاي داراي اين نوع پوسته چند طبقه پمپ هاي توربي          

پمپ هاي روزنباور ـ باخرت ـ زيگلـر    . چند طبقه كه در چاههاي عميق از آنها استفاده مي شود
 ازاين نوع پيوسته ها دارند و از پيرامون آن چند خروجي كه فـشاري مـساوي را دارا    …و غيره   

  .خواهند بود مي توان گرفت 
  : ي ثابت راهنماي و صفحه هاي  ـ پره ها 2

  :الف ـ پره هاي راهنماي ثابت 
پره هاي راهنماي ثابت كه به ديواره داخلي پوسته به طور ثابت نصب مي شـوند مـي تواننـد در                     
. تقليل اغتشاش و تالطم آب و همچنين جلوگيري از اتالف انرژي جنبشي دخالت داشته باشـند               

رشان هدايت صحيح آب به مسير اصلي       اين پره ها در اطراف پروانه ها قرار داده مي شوند كه كا            
مي باشد و عالوه بر اين پره هاي راهنماي ثابـت عمـل    ) خروجي يا ورودي پروانه بعدي      (خود  

بواسطه ازدياد فاصله پره ها از همديگر هر قدر كه از مركز گـردش دور               (تبديل سرعت به فشار     
راي پره بواسطه افـزايش سـطح       البته در پمپ هاي پوسته ولوتي دا      . را انجام مي دهند   ) مي شوند 

مقطع مجراي خروجي قسمتي از سرعت در پره هاي  راهنماي ثابت به فشار و قسمت ديگر در                  
درحاليكه در پوسـته هـاي بـا سـطح مقطـع ثابـت              . پوسته ولوتي و لوله خروجي انجام مي گيرد       

 در پـره  قسمت اعظم تبديل انرژي سرعتي به انرژي فشاري)مجراي خروجي ثابت پوسته افشان   (
  .هاي راهنماي ثابت صورت مي گيرد

  :صفحه هاي ثابت : ب 
صفحه هاي دوار مسطح و ثابتي هستند كه بعـداز پروانـه اول مـابين يـك پـره راهنمـاي كامـل                       

)diffuser (     و كارشان جلوگيري ازاغتشاش و تالطم آب، جمع        . و پروانه بعدي قرار مي گيرند
 هاي راهنماي ثابت كامل جريان دارد دقيقاً به مركز پروانه و هدايت آبي كه از پروانه قبلي در پره

  .بعدي را عهده دار مي باشند
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   glands – stuffingbox                    ):ناف پمپ(ـ محفظه هاي آب بندي 3
  آب بندي ـ درزبندي  ) Packing Cordsنوارهاي آب بندي   (Sealsدرزبندها ـ آببندها  

. وارد پوسته مي شود را ناف پمپ يا محفظه آب بنـدي گوينـد             ) تشف(محلي كه در آنجا محور      
 – sealsدرزبنـدها  (در تمام پمپ هـا يكـي از ضـروري تـرين مـوارد اسـتفاده از آب بنـدها        

glands (     جهت آب بندي)اگر پمپي داراي عمق مكش بـوده       . اين محفظه مي باشد   ) درزبندي
كمتر از فشار آتمسفر    ) بندي يا ناف  پمپ    محفظه آب   (و فشار در انتهاي داخلي طرف كاسه نمد       

باشد كاسه نمد را براي جلوگيري از ورود روغن،گريس و هواي بيرون به داخـل پوسـته پمـپ                   
محفظـه آببنـدي يـا نـاف        (و اگر اين فشار بيشتر از فشار آتمسفر باشد كاسه نمد            ) بهنگام خالء (

حفظه روغن خور پيش بيني كرده      را براي جلوگيري از خروج مايع به بيرون و به داخل م           ) پمپ
  .و تعبيه مي كنند

مسئله بسيار مهمي كه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه پمپ ها نبايستي بمدت طوالني بدون                  
و عالوه  . صدمه  مي زند   ) شفت(آب كاركنند چون حرارت توليد شده بر اثر اصطكاك به محور            

 مواجه به اشـكال بـه داخـل پوسـته پمـپ             برآن نشدي آب نيز بوجد آمده و همچنين تخليه هوا         
و بر اثر نشدي آب امكان مخلـوط شـدن آب روغـن در قـسمت هـاي                  . امكان پذير نخواهد بود   

  .روغن خود وجود خواهد داشت كه صدمات بسياري در اين رابطه به پمپ وارد خواهد شد
  انواع محفظه هاي آب بندي 

   Stuffing with packing card    ـ محفظه آب بندي نوع كاسه نمدي               1
                                stuffing  with sealing glands ـ آب بندي نوع مكانيكي2

   Stuffing box packing sealing cords                       :محفظه آب بندي نوع كاسه نمدي 
 بهم فشرده شده در دور شافت يـا         عموماً كاسه نمد به صورت لوله اي است كه از تعدادي حلقه           

كار و نگهداري كاسه نمد در مقابل دمـا و فـشار بـاال بـا اشـكال مواجـه         . بوش تشكيل مي شود   
براي خنك كردن معموالً از آب سرد از طريق مجرا و براي كاهش فـشار از وسـايل                  . خواهد بود 

ت داخلـي پمـپ و   فشارشكن عبارت است از حلقه اي كه بين قسم  . فشارشكن استفاده مي شود   
براي آب بندي اين كاسه نمـد بايـد از نوارهـايي كـه قـدري خاصـيت            . كاسه نمد قرار مي گيرد    

داشته و به سادگي فشردگي آن در كاسه نمد تنظيم گردد استفاده مي شود، رايج ترين آنهـا نـوار                    
از جنس كنف انواع ديگر ممكن است . مي باشد پنبه نسوز گرافيتي و نوار فلزي با اندود گرافيتي     

كه به وسيله پيچ هاي مخصوص قابل تنظيم مي باشند اين نـوع آب بنـدي             . ، قيطان و غيره باشد    
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البته بعضي از پمپ ها به يك نوع آب بندي جديد بـا مـواد مـصنوعي                 . نياز به روغنكاري ندارد   
  . مجهز شده اند كه به هيچ گونه روغنكاري و تنظيم نياز ندارند

  

   Strffing box sealsare glands                                                              :  ـ محفظه آببندي 2
كننـد و    هاي سنتري فيوژ معموالً از محفظه هاي آب بندي نوع كاسه نمدي استفاده مـي               در پمپ 

در صورت عدم امكان استفاده از ايـن نـوع محفظـه هـاي آب بنـدي، محفظـه هـاي آب بنـدي                   
 استفاده مي شود محفظه هاي آب بندي مكانيكي با توجه به تنوع اين نـوع طـرح آنهـا                    مكانيكي

  .يكي بوده و با انواع زير ديده مي شوند
  فلزي   : ذغالي   ب: الف

بندي نياز به روغنكاري گريس كاري و خنك كاري دارنـد كـه خنـك                اين نوع محفظه هاي آب    
بندي نوع ذغالي    هاي آب  لترين اين نوع محفظه   متداو. كاري معموالً با آب پمپ صورت مي گيرد       

  :مي باشند كه عبارتند از 
  :محفظه آب بندي نوع ذغالي يك تكه غير قابل كنترل : الف 

اطـراف ميلـه    . دراين نوع از ذغال گرافيت سخت حلقه اي شكل به منظور آب بندي ساخته شد              
بندي احتمال شكستن    ين نوع آب  در ا . در قسمت ورودي به پوسته را كامالً قرار مي گيرد          محرك

كاري، گريس كاري    نمي توان آن را دقيقاً كنترل و تنظيم كرد و نياز به روغن             ذغال وجود دارد و   
  .، خنك كاري مداوم و ازبين بردن لقي مابين آب بندي و شفت را دارد

  محفظه آببندي نوع ذغالي دو تكه قابل كنترل : ب 
ه صورت دو قطعه نيم دايره اي استفاده شده كه اطراف ميله         در اين نوع از ذغال گرافيت سخت ب       

محرك را فرا مي گيرد و ذغال ها تحت فشار قرار گرفته كه به طور اتوماتيك يا به وسيله دو پيچ 
 كـاري و   كـاري، گـريس    اين نوع آب بندي نيز نياز به روغن       . و تنظيم مي شوند    كنترل مخصوص

  . نوع آلومينيوم نرم و فشرده نيز وجود داردالبته آب بندي. خنك كردن مداوم دارد
  

   Ejector or pumps)                 تزريقي ـ سـرعتي( پمپ هاي اجكـتوري يا جتي -1-6
اين نوع   پمپ ها با ساير پمپ     . پمپ هاي اجكتوري هم به وسيله مايع و هم گاز بكار مي افتند            

نيـروي فعـال    (نيروي محركه   . ود ندارند هاي ديگر تفاوت داشته، چون در آن قطعه متحركي وج         
ديگـر،  ) سـنتري فيـوژ   (اين نوع پمپ ها به وسيله آب تحت فشار كـه معمـوالً از پمـپ                 ) كننده

) 1(هيدرانت و يا منابع تحت فشار تأمين شده و به شكل جـت از يـك نـازل داخلـي كوچـك                       
بـاريكترين  . ي شـود  مـ ) 2(وارد لوله خروجـي   ) 3(بيرون آمده و از طريق يك روزنه بنام گلويي          
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كـه در قـسمت     ) 4(قسمت گلويي كه اندكي از سوراخ نازل بزرگتر بوده و توسـط يـك دهانـه                 
وجود دارد از آن مجزا شده است ، زماني كه آب جتي شكل از دهانه گذشـت                 ) ورودي  (مكش  

 كمتر از فشار جـو    (و بسرعت توسعه يافته و در نتيجه فشار در نزديكي گلويي افت پيدا مي كند                
فشار هوا، آب را بزور در جريان مي اندازد سپس اين يك ) خرطومي(و در لوله مكش    ) مي شود 

  .به يك جتي پيوسته و مجموعاً از طريق لوله خروجي به بيرون رانده مي شود
  

  
  
  
  
  
  
  

  ساره)) تزريقي(اجكتوري و جتي ( شكل يك پمپ 
  اساس كار پمپ هاي اجكتوري 

اي وارد نازل مي شـود درايـن حالـت            پمپ ديگري از طريق لوله     مايع يا گاز داراي فشار توسط     
چون هيچگونه انرژي مازاد ديگري غير از انـرژي         . سرعت مايع يا گاز به تدريج افزايش مي يابد        

فشاري مايع يا گاز در سيستم وجود ندارد اين انرژي فشاري در نازل به انـرژي سـرعتي تبـديل                    
مت گلويي كمتر از فشار جو گـشته و باعـث مكـش مـايع           مي گردد،  بدين معنا كه فشار در قس        

پـس بـازدهي مجمـوع آب تحـت فـشار           . اين قانون بنام ونچوري معروف است     . ديگر مي شود  
كه در حقيقت بـازدهي اصـلي همـان آب مكـش شـده              . تزريق شده و آب كشيده شده مي باشد       

رد كـه آب تحـت      اين امكان وجـود دا    ) عامل محرك (در بعضي مواقع براي سبب محرك       . است
فشار تزريق شده را از حجم كلي جابجا شده بگيرد و در حقيقت ايـن مقـدار آب تحـت فـشار                      

و فقط جهت فعال نگه داشتن پمپ اجكتـوري مـورد اسـتفاده قـرار     ) سيركوله شده (تزريق شده   
  .گيرد

  :پمپ هاي اجكتوري 
ر نتيجـه اسـتفاده هـاي    چون پمپ هاي اجكتوري  هم به وسيله مايع و هم گاز بكار مي افتنـد د      

  :فراواني در آتش نشاني خواهند داشت معمول ترين اين موارد استفاده عبارتند از 
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به لوله هاي دستگاه هـاي تخليـه ، پـاك كننـده هـاي               ) اينداكتور  ( عمليات با دستگاههاي كف     
هاي چاله هاي مخصوص هيدرانت و تخليه آب هاي با عمق كم و سطحي بـه هنگـام                   حوضچه

متر استفاده مي   20 متر و تا     10شدن سيل و تخليه آب از چاهها در منابع با عمق بيشتر از              جاري  
چندين نوع از اين پمپ ها وجود دارند كه ممكن است روي آب معلق و يا اينكه در آب                   . شوند

  .غوطه ور باشند كه براين اساس آنها را تقسيم بندي مي كنند
  :انواع پمپ هاي اجكتوري 

  جكتوري ساده ـ معلق روي آب ـ پمپ هاي ا1
   

   ـ پمپ هاي اجكتوري مركب ، غوطه ور در آب2
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پمپ هاي اجكتوري مورد استفاده در آتش نشاني :  ـ پمپ اجكتوري ساده ـ معلق روي آب  1

شامل يك بدنه فلزي كه داراي ورودي آب تحت فـشار جـت تـأمين آب جـت و يـك ورودي                      
 باشد، آب تحت فشار از يك پمپ معمولي تـأمين            ميليمتري مي  100مكش آب و يك خروجي      

شده و اين آب تحت فشار از طريق لوله به قسمت ورودي نازل پمپ اجكتـوري بـا فـشار وارد         
كه از اين نـوع پمـپ اجكتـوري         ( مي شود و سپس با تبديل به سرعت آب را از قسمت مكش              

ـ       ) داراي لوله خرطومي كوچك است      ه طـرف خروجـي مـي      به دنبال خود كشيده وهمراه خود ب

عمق مكش بدست، آمده به وسيله فشار اوليه كه توسط پمپ در جت تأمين شده تعيين مي     . راند
بازدهي  مطابق با دو مورد زير تعيـين و تغييـر مـي    ) كشيده شده(گردد و ميزان آب مكش شده،   

  :كند
  . ـ ارتفاع پمپ اجكتوري باالي سطح آب1
  )يا پايين از پمپ اجكتوري باالتر (  ـ ارتفاع آب بازدهي شده 2
   ـ ميزان فشار و به آب تزريق شده 3

اگر نقطه بازدهي شده باالتر از پمپ اجكتوري باشد ميزان بازدهي به طور فاحشي كـاهش پيـدا                  
مي كند بنابراين براي نگهداشتن خروجي اين نوع پمپ ها تا حـد امكـان پـايين تـر از اجكتـور        

  . استپمپ نكته اي كامالً مهم و ضروري
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The Hughes  Noble Ejector pump شكل يك پمپ اجكتوري معلق روي آب ـ ساده  

 از اين نوع پمپ ها در دستگاههاي كف  مثل اينـداكتورها، تخليـه آب در سـطح                   :وارد استفاده   م
كم عمق و تخليه آب چاله هيدرانت ها و در سيستم تخليه هواي پمپ هـاي سـنتري فيـوژ نيـز                      

  .مي گيردمورد استفاده قرار 
  : پمپ هاي اجكتوري مركب ـ غوطه ور در آب -2

يكي ديگر از انواع پمپ هاي اجكتوري پمپ غوطه ور در آب مي باشد كه اين نوع پمپ هـايي       
و يا براي باال بردن آب      ) متر10(غوطه ور براي پمپ نمودن آب از عمق بيشتر از عمق ماكزيمم             

قادر به باالبردن آن    ) ري فيوژ و جابجايي مثبت      سنت( متر كه پمپ هاي معمولي       18از عمق هاي    
نيستند مورد استفاده قرار مي گيرد مانند سرداب ها ـ طبقات زير زيرزميني ها و مخـازن كـشتي    

  .هاي بزرگ 
  ـ تزريقي ) جتي (محاسن پمپ هاي اجكتوري 

  . ـ قابل حمل و نقل است1
ر موجـود بـوده و يـا نمـي تـوان از             ـ در جاهايي كه كمبود اكسيژن ، يا گازهـايي قابـل انفجـا             2

  .موتورهاي سوخت دار استفاده كرد از پمپ هاي اجكتوري استفاده مي كنند
ـ نياز به مراقبت و يژه نداشته، به جز دور نگهداشـتن صـافي قـسمت مكـش از مـواد خـرد و                         3

  اجسام ريز
ژ ، هيـدرانت  مي تواند از هر منبع تحت فشار مانند پمپ ستري فيو          ) تزريقي(آب تحت فشار    -4

  .تأمين شود) نصب در ارتفاع( و ساير منابع 
دور از ) بـدون دود  ( ـ پمپ تأمين كننده آب تحت فـشار مـي توانـد در يـك محـل مناسـب                  5

  .زيرزمين ساختمانها و يا دور از داخل مخازن كشتي قرار داده شود
  . تزريق مايع ناچيز به آن و گرفتن مايع زياد-6
  .عه متحرك ـ نداشتن هيچ گونه قط7
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  انواع پمپ ها از نظر حمل و نقل -1-7

  .پمپ هاي آتش نشاني از نظر حمل و نقل به سه دسته تقسيم مي شوند
  پمپ هاي پرتابل -1

  .پمپهايي هستند كه به صورت دستي به وسيله افراد حمل و نقل مي شوند
   پمپ هاي يدكي-2

، كه به صورت تريلي و اتـصال بـه يـك            اينگونه پمپ ها به طور معمول روي شاسي سوار شده         
  .خودرو ديگر به محل مورد نظر انتقال مي يابد

   پمپ هاي ثابت -3
اين پمپ ها در اماكن مورد نياز به صورت ثابت در محل مستقر و ثابت مي گردد و يا اينكه بـه                      

  .صورت ثابت روي خودروهاي آتش نشاني نصب مي شود
 با توجه به كاربري هاي مختلف به سه حالـت مـي             نصب پمپ ها روي خودروهاي آتش نشاني      

  :باشد
  :الف ـ نصب در جلو خودرو 

براي حريقهاي كوهستان، جنگل و مناطق ناهموار در قسمت جلو جيپ هاي النديور نصب شده       
  . است

  : ب ـ نصب ميان خودرو
 عنـوان  اد كاربرد آن آبگيري و آبرساني در حريقهاي بـزرگ بـه         ر، مو (R600)انواع آن فوماتيك    

  .تغذيه كننده خودروهاي نزديك به محل حريق در سازمان آتش نشاني مي باشد
  :ج ـ نصب درعقب خودرو

 روزنباور ، گودايوا و زيگلر در سـازمان آتـش نـشاني كـه در                (R280) و   (R165) پمپ هاي   
  .حريقهاي شهري، انبارها و غيره جهت اطفاء حريق مورد استفاده قرار مي گيرد
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  آشنايي با اجزاء پمپ هاي آتش نشاني و تجهيزات جانبي و كاربرد آنها : 2فصل 
  
   انواع پمپ هاي مورد استفاده در آتش نشاني-2-1
   پمپ هاي پرتابل-2-1-1

  الف ـ موتور پمپ پرتابل روز نباور با موتور فولكس واگن
  : مشخصات كلي

 دور در دقيقه    3000 حدود   ، دور موتور در   1192 سيلندر ، حجم     4،  )فولكس واگن  (122 :موتور
، سيستم خنك كننده موتور به وسيله هوا، روشن شدن موتور از طريق استارت برقـي يـا هنـدل                    

  .صورت مي گيرد
 ليتـر در  1600 الـي  1200ساخت شركت روزنباور ، داراي دو پروانه سري شده، آبـدهي         : پمپ  

  ي داراي گيرنــده ورودي اتمــسفر ـ سيــستم تخليــه از نــوع پيــستون 10 الــي 8دقيقــه بــا فــشار 
  .  اينچ مي باشد5/2 اينچ و دو خروجي 5/4

  
  

   G.P.A و G.T.Bب ـ موتور پمپ پرتابل گودايوا مدل هاي 
داراي يك ورودي   . اين پمپ ساخت كارخانه گودايوا و يك مرحله اي و گريز از مركز مي باشد              

سيـستم  .  گـالن در دقيقـه اسـت   500ظرفيت آبدهي آن   . شد اينچ مي با   5/2 اينچ ودو خروجي     4
خنك كننده آن از انواع غيرمستقيم و توسط مبدل حرارتي انجام مي گيرد و اتوماتيك عمـل مـي         

 .سيستم تخليه اين پمپ از نوع دودي است. كند
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  8/8ج ـ موتور پمپ پرتابل زيگلر مدل 
 سي سـي، دور     1192ن، حجم سيلندر    ، چهار سيلندر، سوخت بنزي    )فولكس واگن  (122: موتور  
سيستم خنك كننـده آن نيـز از         .  اسب بخار است   34 دور در دقيقه و قدرت موتور        3600موتور  

  .طريق هوا صورت مي گيرد
 اتمـسفر،   18 ليتر در دقيقـه بـا فـشار          800پمپ ساخت شركت زيگلر داراي دو پروانه با آبدهي          

  .ي باشد كيلوگرم م210تخلية آن اتوماتيك و وزن آن 
  

   پمپ هاي نصب شده روي خودروهاي آتش نشاني-2-1-2
  :مشخصات فني

پمپ هايي كه بر روي خودروهاي آتش نشاني نصب و مورد استفاده قرار مـي گيرنـد بيـشتر از                    
انواع خارجي و شركت هاي مختلف مانند روزنباور از كشور اتريش، زيگلـر از كـشور آلمـان و                   

  .درت از پمپ هاي ايراني استفاده شده استگودايوا از انگليس بوده و بن
-R و   R-165بيشترين تعداد پمپ خودروهاي آتش نشاني از سالهاي گذشـته تـاكنون از نـوع                

 نيـز بـه   R600از نـوع  .  مـي باشـند   (Rosenbauer) ساخت كارخانه اتريشي روزنبـاور       280
  .صورت محدودي مورد استفاده قرار گرفته است

 نـصب شـده اسـت، داراي        1113 و   1313روي شاسي هاي بنـز       كه بر    R-165پمپ هاي مدل    
 نيـز بـر     R-280پمپ مدل   .  بار مي باشد   10 ليتر در دقيقه با فشار معمولي        1650قابليت آبدهي   

 ليتـر در    3000 تـا    2800 نصب شده و داراي قابليت آبدهي        1922 و   1921روي شاسي هاي بنز     
  .  بار است10دقيقه با فشار معمولي 

مپ اشاره شده داراي سيستم عملكرد تركيبي در آبدهي با فـشار معمـولي و فـشار                 هر دو نوع پ   
در سيستم عملكرد فشار قوي از حجم آبدهي كاسته و بر فـشار آن افـزوده مـي                  . قوي مي باشند  

 بـار فـشار از طريـق خروجـي          45 تـا    40در مدل هاي مختلف پمپ هاي آتش نشاني بـا           . شود
  .يجاد مي گردد ليتر آبدهي ا400 تا 250هوزيل، 

ها اقدام به نصب آن       نشاني   نام دارد و امروز بعضي از آتش       NH30مدل پيشرفته پمپ هاي فوق      
 بار فـشار آبـدهي      10 ليتر در دقيقه با      3000 الي   2400اين پمپ نيز دو فشاره بوده و        . مي نمايند 

. ار مـي باشـد     بـار فـش    40 ليتر در دقيقه بـا       400 الي   250دارد و آبدهي آن از قسمت فشار قوي         
  . ثانيه است7 متر در 3سيستم هاي تخليه آنها پيستوني و قدرت مكش آن 
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  جدول مشخصات سري كامل پمپهاي روزنباور

  آبدهي معمولي مدل
(L/m)ليتردر دقيقه  

)بار(فشار   آبدهي فشارقوي
(L/m)ليتردر دقيقه  

)بار(فشار سيستم تخليه  

R 120 
R 165  
R 240 
R 280 
R 300 
R 480 
R 600 

1300  
1800  
3000  
3000  
3200  
6500  
6400  

10  
10  
10  
10  
18  
20  
10  

  
400  
  
400  

  
40  
  
40  

  اتوماتيك
  اتوماتيك نيمه

  اتوماتيك
  اتوماتيك نيمه
  اتوماتيك نيمه
  اتوماتيك نيمه
  اتوماتيك نيمه

  
  
  

 قديمي سري

N 30 
NH 30 
NH 40 

3000  
3000  
4000  

10  
10  
10  

  
400  
400  

  
40  
40  

  اتوماتيك نيمه
  اتوماتيك نيمه
  اتوماتيك نيمه

 
 سري جديد

  
 

  

  165مشخصات پمپ 

   ليتر با فشار معمولي1800 الي 1600: ميزان آبدهي 
   بار10 الي 8: فشار كاركرد

   بار40 ليتر با 400 الي 300: ميزان آبدهي از قسمت فشار قوي
  چهار : تعداد پروانه 

  1313و 1113، 1111نصب روي خودرو هاي بنز 
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 R-280پ مشخصات پم

   بار10 ليتر در دقيقه با 3000 الي 2800: ميزان آبدهي از قسمت فشار معمولي
   بار40 ليتر در دقيقه با 400 الي 300: ميزان آبدهي از قسمت فشار قوي

  چهار : تعداد پروانه 
  نصب روي خودرو بنز 

1921  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 R - 600مشخصات پمپ 

  يك فشاره؛
   ليتر در دقيقه 6400 الي 6000ميزان آبدهي 
   بار ، داراي دو پروانه10: فشار كاركرد 

  2636نصب روي خودروهاي بنز 
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   روزنباورNH-30مشخصات پمپ 

  دو فشاره؛
  . بار10 ليتر در دقيقه با 3000 الي 2400: ميزان آبدهي از قسمت فشار معمولي 

   بار 40 با  ليتر در دقيقه400 الي 250: ميزان آبدهي از قسمت فشار قوي 
  ) پروانه3 پروانه ـ بخش فشارقوي 1بخش فشار معمولي (چهار : تعداد پروانه 
   دور دردقيقه4000حداكثر : سرعت موتور

  آب بندي با كاسه نمد به صورت مكانيكي: آب بندي شفت پمپ 
  پيستوني دوبل: نوع پمپ تخليه

  نصب روي خودروهاي آتگو
 پمپ هاي   هستندربري دارد و بر روي خودروها نصب        پمپ هاي ديگر كه در آتش نشاني ها كا        

  .گودايوا مي باشد كه مشخصات فني آن در جدول زير ذكر شده است
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  مشخصات فني سري جديد پمپهاي ساخت شركت انگليسي گودآيوا

 مدل
  حجم آبدهي

 )ليتر در دقيقه(
)بار(فشار  )متر(مكش  فاصله  

GL 1800 
CL 2900 

1800  
2900  

12  
12  

5/1  
5/1  

    خودروهاي مخصوص
 سبك

GV 2700 
GV 3600 
GV 5300 
GV 5410 

2700  
2600  
5300  
5400  

19  
19  
18  
20  

5/1  
5/1  
5/1  
5/1  

مخصوص خودروهاي 
  )شهري نشاني آتش(سنگين 

GV 6500 
GV 10000 

6500  
10000  

20  
20  

5/1  
5/1  

  آتش نشاني پااليشگاه و فرودگاه

  
ــدل       ــهري م ــشاني ش ــش ن ــتفاده آت ــوا در اس ــركت گوداي ــاخت ش ــپ س ــرين پم ــب ت   مناس

UMPX750    بـار   45 ليتـر در دقيقـه بـا         250 بـار فـشار و       10 ليتر در دقيقه با      3400 با آبدهي 
اين پمپ روي خودروهـاي بنـز       . ، داراي دو پروانه و تخليه آن اتوماتيك است          ) دو فشاره (فشار

  .  نصب شده است1921
   GV 2700پمپ گودايوا 

 2700 بار بـه ميـزان       12نصب شده و در فشار معمولي       1921اين پمپ نيز روي خودروهاي بنز       
  .سيستم تخليه آن اتوماتيك مي باشد. ليتر آبدهي دارد 
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  پمپ زيگلر ساخت كشور آلمان 

  دو: تعداد پروانه 
   بار فشار 8 ليتر در دقيقه با 4800: ميزان آبدهي 

  ) اتوماتيك(تركومات : تخليهنوع پمپ 
  1921نصب روي خودرو بنز 

 

 
  
  
  
  
  

  ساخت ايران: پمپ اميد 
   بار 15 الي 8 ليتر با فشار 4500ميزان آبدهي 

  1921 و بنز NL10نصب روي شاسي ولوو 
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   اجزاي پمپ هاي آتش نشاني و تجهيزات جانبي و كاربرد آنها -2-2
  )هاانگرنش( تابلو پمپ -2-2-1

وهاي جديد توسعه و افزايش يافته اند ، ولي معمـوالً هفـت              پمپ خودر  تعداد نشانگرهاي روي  
  : نشانگر ضرورت دارد

  ـ فشارسنج ساده 
  ـ فشارسنج مركب

  ـ سرعت سنج مركب 
   (rpm)) دور سنج (ـ سرعت سنج 

  ـ نشانگر مقدار آب مخزن
  ـ نشانگر فشار روغن

  ) باك (ـ نشانگر ميزان سوخت در مخزن
  ـ نشانگر درجه حرارت موتور 

  
  

  

   مركب والف ـ فشارسنج ساده
گيـري كنـد و يـا     نشانگرها ممكن است طوري ساخته شوند كه فقط فشار يا فقط خالء را اندازه     

ج براي نوع اول اصطالح فـشارسن     . نشان دهند را  امكان دارد طوري طراحي شوند كه هر دو آنها          
سيـستم  . مـي رود  ساده و براي نوع دوم نشانگر خالء و براي نوع سوم فـشارسنج مركـب بكـار           

شـوند، در   پمپاژ آب در خودروهاي آتش نشاني معموالً با فشارسنجهاي ساده و مركب مجهز مي     
  . كه سيستم روغن موتور با فشارسنج ساده تجهيز مي گردد حالي

نشاني دو نـوع      در آتش . انگر خالء نصب مي شود    براي بعضي از تناسب سازهاي مكش كف، نش       
   .گيرد، نوع لوله بوردون و نوع ديافراگمي اصلي نشانگر مورد استفاده قرارمي
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  :فشارسنج لولة بوردون
با سطح مقطع بيـضي  ) لولة بوردون( در اين نوع فشارسنج عامل واكنشي ـ فشار شامل يك لوله  

و آب بندي مي باشـد و در شـكل ، قـسمت بزرگتـر               شكل است كه از يك طرف كامالً مسدود         
داخل آن اعمال مي گردد، اين لولـه بـه          ه  هنگامي كه فشار ب   . محيط يك دايره را تشكيل مي دهد      

حالت صاف و مستقيم متمايل مي شود و بالعكس هنگامي كه هوا از آن تخليه گردد، سـريع بـه                    
  .اي شدن تمايل مي يابد حالت حلقه

  .نا تقريباً با فشار يا خالء ايجاد شده تناسب داردميزان خميدگي و انح
ميزان حركت مجاز آن تقريباً كم و كوچك است، هنگامي كه فشار يا خالء برطرف شود، لوله به                  

لوله، ) انتهاي آب بندي شده   (يك اتصال و رابط در انتهاي آزاد        . حالت معمولي خود بر مي گردد     
اي را كه به صورت مناسب درجـه          متحرك روي صفحه  حركت را بزرگ نموده و آن را به عقربة          

  .بندي شده است، انتقال مي دهد

  

  طرح هاي ساده شده مكانيزم فشار لوله بوردون يا شاخص خالء

  صفحه هاي فشارسنج مركب لوله بوردون
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  :ب ـ فشارسنج نوعي ديافراگمي 
ست كه آن در پيرامـون      ا) 1(عملكرد اين نوع فشارسنج بر اساس حركت يك ديافراگم چين دار            

اين حركـت بـه     . خودش ايمن گرديده است، اما براي حركت در قسمت مركزيش آزاد مي باشد            
اين نـوع  . منتقل مي شود كه آن روي صفحه اي درجه بندي شده حركت مي كند          ) 2(يك عقربه   

فشارسنجهاي مركب به طور خاص با درجه بندي و مقياس بلند براي قسمت خالء و مقيـاس و                  
  .جه بندي نسبتاً كوتاهي براي فشار طراحي شده انددر

 

  طرح نشاندهندة ساختار فشارسنج مركب نوع ديافراگمي
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   صفحه كليد -2-2-2
هاي پرتابل شامل كليدهاي استارت ، خاموش كردن، تخليه، چـراغ             صفحه كليد روي موتورپمپ   

، سـاعت كـاركرد، شـير بنـزين و در        در زير صفحه اهرم ساسات، اهرم گاز       دينام، چراغ روغن و   
قسمت پايين اهرم درگير كننده پمپ با موتور و شيرتخليه پمـپ آب در يـك سـمت قـرار داده                     

ايـن  . (شده و در سمت ديگر پريز نـورافكن و ميلـه سـنجش روغـن پمـپ قـرار گرفتـه اسـت                     
  ). مشخصات مربوط به موتور پمپ پرتابل روزنباور مي باشد

هاي نصب شده بـر روي خودروهـا معمـوالً داراي اجـزاء زيـر                 پمپ ها و درجات در    فشارسنج
  : است

، شـاخص درجـه حـرارت موتـور، شـاخص      )مانومتر تخليه(فشارسنج ساده ـ فشارسنج مركب  
چراغ تخليه پمپ ـ چراغ فشار  : مقدار آب و كف در مخازن و چراغ هاي شاخص كه عبارتند از

  .روغن و چراغ درگير پمپ
 

  ده ها تخليه كنن-2-2-3
   تخليه كننده ها و عملكرد آنها-2-2-3-1

از طرف ديگر پمپ هاي گريز      . پمپ هاي جابجايي مثبت قادرند گازها ومايعات را پمپاژ نمايند         
بنابراين قبل از اينكه پمپ گريز از مركز را بتوان از . از مركز فقط مي توانند مايعات را پمپاژ كنند

اخل لوله مكش و پوستة پمپ را خارج نمـود تـا اينكـه              يك آب روباز بكار گرفت بايد هواي د       
شـود و بايـد       ايـن فرآينـد تخليـه ناميـده مـي         . درون پمپ انتقال دهد   ه  فشار اتمسفري ، آب را ب     

دستگاهي براي اين منظور فراهم گردد كه ممكن است به صورت دستي يا اتوماتيك ، وابسته بـه     
  .دنوع پمپ گريز از مركز مورد استفاده، عمل نماي

   انواع تخليه كننده ها-2-2-3-2
  :اغلب دستگاههاي تخليه كنندة معمول مورد استفاده در خدمات آتش نشاني عبارتند از

  الف ـ پيستوني 
  ب ـ اجكتوري 

  ج ـ واتر رينگ
  ) اتوماتيك(د ـ تركومات 

  )تناوبي(الف ـ تخليه كننده هاي پيستوني 
) 1(اده رانشان مي دهد كه از يـك پيـستون كوچـك              عملكرد يك تخليه كنندة پيستوني س       زير شكل

تشكيل شده است و از طريق پمپ اصلي و بوسيلة يك كالچ اصطكاكي يا نوع اصطكاكي چرخـشي          
بـاالي ورودي   ) 2(ورودي تخليه كننده    . يك اهرم اين كالچ را درگير و آزاد مي نمايد         . بكار مي افتد  

   متصل شده است كه يك شير مكش پمپ اصلي مستقر و به وسيله يك لوله به آن
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  . در تخليه وقتي كالچ درگير شود اين شير باز مي شود. در آن وجود دارد) 3(اتمسفري فنري 
حركت به سمت پايين خود را شروع مي كند ، در مـسيرش ورودي آشـكار و بـاز مـي                     ) 1(پيستون  

قسمت مكش جريـان    در نتيجة كاهش فشار در داخل سيلندر باعث مي شود كه هوا از پمپ و              . گردد
رانـده و آن را از لولـة        ) 4(سپس پيستون در حركتش به سمت باال هوا از طريق شير خروجـي              . يابد

  .بيرون مي دهد) 5(تخليه 
اين روند ادامه مي يابد تا اينكه تمام هوا از پوستة پمپ اصلي و لولة مكش خارج شود و آب شروع                     

نكه آب شروع به نفوذ و تخليه از لولـة تخليـه نمـود،         به محض اي  . به جريان يافتن به داخل آن نمايد      
ممكن است   .بايد تخليه كننده را آزاد و از درگيري خارج كرد و اين عمل شير فنري را خواهد بست                 

سرعت موتور به صورت اتوماتيك كنترل شود ولي در مواردي كه اينطور نباشد پمپچـي بايـد دقـت                   
  .شتر نباشد دور در دقيقه بي1000كند دور موتور از 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يك تخليه كننده پيستوني
  ب ـ تخليه كننده هاي اجكتوري 

تخلية اجكتوري شبيه روشي كه قبالً براي پمپ اجكتوري شرح داده شد كار مي كند و عملكـرد آن                   
؛ به هنگـامي    ) 2(و شير پروانه اي خروج گاز       ) 1(شير تخليه   :  داراي دو شير است    ،بسيار ساده است  

گازهـاي خروجـي را كـه در        ) 2(دريچـة   . بسته مي شود و بالعكس    ) 2(در حالت باز است،     ) 1(كه  
منحـرف  ) 3(حالت عادي مستقيماً از طريق محفظة صداگير خارج مي شود، به يك نازل اجكتـوري                
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اين عمل هـوا را از      . سپس اين گازها از نازل اجكتوري به داخل لولة گلويي تخليه مي گردد            . كند  مي
اين روند ادامه مي يابـد تـا اينكـه          . از پمپ و قسمت مكش به بيرون مي كشد        ) 1( يق شير تخليه  طر

وقتـي كـه    . تمام هوا از پمپ و قسمت مكش تخليه گردد و بدنبال آن آب شروع به وارد شدن نمايد                 
. بخار از اگزوز بيرون مي آيد، پمپچي در خواهد يافت كه تخليه هـوا در پمـپ انجـام گرفتـه اسـت                      

س او بايد شير تخليه را بسته وشير خروج دود را باز كند تـا سيـستم را قـادر سـازد كـه بـروش                          سپ
  .معمول خود عمل كند

مـي شـود    در اين نوع تخليه كننده، كارايي و توان آن به سرعتي كه گازهـا از نـازل اجكتـور خـارج         
  . مي گيردبستگي دارد؛ بنابراين تخلية هوا در دور باالي موتور يعني دوركامل انجام

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .باال، شير پروانه اي خروج گاز بسته و شير تخليه باز است: يك تخليه كنندة اجكتوري 
  .گازهاي خروجي به رنگ نارنجي و آب به رنگ آبي نشان داده مي شود. پايين ، شير پروانه اي باز و شير تخليه بسته است 

  

  ج ـ تخليه كننده هاي واتر رينگ
شود و به     كه در آتش نشاني استفاده مي     .  واتررينگ شكلي از پمپ جابجايي مثبت است       تخليه كنننده 

  .طور اتوماتيك درگير و آزاد مي گردد صورت دستي و همين
اين محـور   . مي چرخد ) 3(بدور يك محور توخالي ثابت      ) 2(يك پروانه در محفظه اي بيضي شكل        

هنگامي كه تخلية هوا شروع مي شـود،        . شدمي با ) 5(و دو خروجي    ) 4(داراي يك ورودي از پمپ      
چرخش . مقدار معيني آب از يك مخزن ذخيره به صورت اتوماتيك به داخل محفظه جريان مي يابد               

  مركز تشكيل در اثر نيروي گريز از ) 6(پروانه سبب مي شود كه حلقه اي از آب به شكل بيضي 
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  .در داخل حلقة آب ايجاد مي شود) 7(ترين قسمتهاي محفظه و منطقة كم فشار  گردد و در عريض
از پمپ ولولة مكـش خـارج شـده پـر مـي             ) 8(اين دو منطقه با هوايي كه به وسيله فشار اتمسفري           

محل هاي پرشـده از      وسعت   وقتي كه حلقة آب به قسمتهاي باريك محفظه چرخش مي كند،          . گردد
بـه بيـرون رانـده مـي        ) 9(روجي  هوا كاهش مي يابد و بنابراين هوا از تخليه كننده و از طريق دو خ              

يند ادامه مي يابد تـا پمـپ از         آهواي بيشتري از پمپ وقسمت مكش كشيده مي شود و اين فر            .شود
  .است نمونه اي از تخليه كنندة واتررينگ در تصوير نشان داده شده. هوا تخليه گردد

دور در دقيقـه     2500سرعت مناسب موتور براي عملكرد تخليه كننـده هـاي واتررينـگ در حـدود                 
  .است

  
تشكيل شدن حلقة بيضي شكل آب و : وسط پروانه چرخنده و محور ثابت: پايين تخليه كنندة واتررينگ 

  .منتج شدن حركت هوا:  قسمت هاي كم فشار پايين
  



                سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران                      پمپ هاي آتش نشاني                             

  ٤٥

  )اتوماتيك(تخليه تركومات 
  

گانه اسـتفاده   اين سيستم كه مي تواند نوعي سيستم تخليه پيستوني محسوب گردد از دو پيستون جدا              
 شده، كه تحت فشار فنرهايي به سمت وسط كشيده مي شود و در مسير خروج هـوا، سـوپاپ يـك                    

  .طرف خارج از دستگاه هدايت مي كنده طرفة الستيكي قرار دارد كه فقط هوا را ب
براي حركت پيستون ها از يك پولي خاص كمك گرفته شده، كه بـا چـرخش آن ميلـه پيـستون بـه                       

فعاليت اين سيستم تا زمـاني      . و سبب مكش هواي داخل پمپ و خرطومي مي شود         حركت در آمده    
است كه عمل هواگيري انجام شود و در هنگام آبدهي پمپ به محل عمليات، عملكرد سيستم تخليه                 

  .به طور خودكار متوقف مي گردد
  :  اجزاي ديگر پمپ -2-2-4

هاي مقدار آب و كف ـ سيستم گـاز دسـتي     و نشاندهنده) اينداكتور جوار پمپي( سيستم تناسب ساز 
بخاري يـا  و  خروج و تخليه آب پمپ ، ورود،ياكنترل سرعت و دور موتور ـ شيرهاي كنترل جريان 

  . گرمكن پمپ مي باشد 
قابل توجه اينكه كليه اجزاي اصلي و فرعي پمپ و اتصاالت مربوطه كه بـا آب و محلـول كـف در                      

وص ساخته مي شوند كه در برابر خوردگي و زنگ زدگي يـا             تماس هستند از آلياژهاي مقاوم ومخص     
  .خطرات ناشي از آب و كف مقاومت كافي داشته باشد
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  ـ آشنايي با آبگيري و آبدهي در شرايط مختلف 3فصل 
  

   ورودي ها ـ خروجي ها و اتصاالت مربوطه -3-1
 چهـار خروجـي     فيوژ آتش نشاني به طور معمول داراي يك ورودي آب و دو يـا              پمپ هاي سنتري  

نياز متفاوت است كـه اكثـراً قطـر ورودي     هستند، قطر ورودي و خروجي ها با توجه به نوع پمپ و         
  . اينچ مي باشد5/2 اينچ و قطر خروجي ها 5/4 يا 4پمپ ها 

هاي پمپ ها مجهز به كوپلينگ مربوطه مي باشند كه مي توان بـا كوپلينـگ                 كليه ورودي و خروجي   
  .را به آنها وصل نمود) واسطه ها(يگر مانند لوله ها يا تبديل ها هاي متصل به تجهيزات د

. راهي وسرلوله مي باشـد  ها، سه ها، شيلنگ ها، تبديل بدين ترتيب اتصاالت مربوط به قسمت خروجي     
  . هاي خرطومي، صافي هستند قسمت ورودي شيلنگ اتصاالت مرتبط با

نيز هستند كه به طور معمول يكي از آنهـا          پمپ هاي دو فشاره، اغلب داراي دو خروجي فشار قوي           
به شيلنگ هوزريل متصل مي باشد كه براي آتش سوزيهايي كه به آب كمتري احتيـاج اسـت مـورد                    

  .استفاده قرار مي گيرد
  )در خودرو(  منابع آب و كف -3-2

 ظرفيت اين مخازن . طور معمول داراي منابع آب و كف مي باشند        ه  خودروهاي كاميون آتش نشاني ب    
ـ          طـوري كـه حتـي در خودروهـاي سـبك از            ه  در خودروها برحسب نياز بسيار متفاوت مي باشد، ب

 ليتر آب   27000ظرفيت  ه   ليتر آب تا خودروهاي تريلي كه داراي مخازني ب         1000ظرفيت  ه  مخازني ب 
  .حمل و نقل و استفاده مي شود

 مي باشد و ظرفيـت       ليتر 4000ظرفيت مخزن آب خودروهاي آتش نشاني به طور متوسط در حدود            
مخزن كف همواره    

10
سـوزيهاي شـهري از       امروزه باتوجه به اينكـه در آتـش       .  ظرفيت مخزن است     1

ـ صورت درازمدت بـه علـت خور      ه  كف استفاده زيادي نمي شود و وجود كف در مخزن ب           دگي آن  ن
زن را از كف خـالي نگـه مـي          اكثراً اين مخا  . گردد باعث پوسيدگي و سوراخ شدن مخزن مربوطه مي       

در جعبـه هـاي     ) گـالن (صورت بشكه يا ظـروف كـوچكتر        ه  دارند و از طريق مخازن كوچكتر كه ب       
 و در صورت لزوم از طريق اينداكتور جوار پمپي مورد استفاده قرار مـي      مي شود  خودروها نگهداري 

حذف مـي   ور سيستم خوداخيراً در بعضي از خودروها اين مخزن را با توجه به مشكل فوق از           . گيرد
  .نمايند
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   تناسب ساز يا اينداكتور-3-3
اي است كـه      سيستم تناسب ساز كف كه با اصطالح اينداكتور در آتش نشاني شناخته مي شود وسيله              

به منظور قابليت توليد محلول كف مورد مصرف در اطفاي حريق بر روي پمپهاي آتش نشاني تعبيـه       
  .ز و اتصاالت و اجزاء مربوطه را سيستم فوماتيك نيز مي نامندمجموعه سيستم تناسب سا. مي گردد

تناسب سازها با توجه به مدل و ظرفيت آبدهي پمپها طراحي مـي گردنـد كـه داراي اصـول كـار و                        
اين وسيله طوري طراحي مي گردد كه در مسير جريـان آب ورودي پمـپ               . عملكرد مشابهي هستند  

 پمـپ  مسئولراحتي در اختيار ه  درصد كف محلول مناسبي را بگرفته و با استفاده از شير تنظيم   قرار
  .و آتش نشانان قرار دهد

  :مجموعه سيستم فوماتيك يا كف دهي پمپهاي آتش نشاني شامل اجزاء زير است
  ـ مخزن كف 

  ـ لوله ورودي كف از مخزن به تناسب ساز
  ) درصد8 تا 3مدرج شده از ( ـ شير تنظيم كننده مقدار و درصد كف 

  )اينداكتور(پمپي  تناسب ساز جوارـ 
  ـ لوله هدايت محلول كف به پمپ

  ـ شير شستشوي مسير كف
هر دستگاه تناسب ساز داراي يك مجراي ورودي آب با يك مجـراي ورودي كـف و يـك مجـراي                     

كه هنگام عملكرد آن مـايع كـف از مخـزن كـف و               خروجي محلول آب و كف مي باشد، به طوري        
ـ             همزمان با آن، آب مخزن     سـمت پمـپ    ه   وارد تناسب ساز شده و پس از مخلوط شدن با يكديگر ب

جريان مي يابد و توسط فشار و سرعت الزم برمحلول اعمال شده و از طريق خروجي هاي پمپ به                   
  .مصرف اطفاي حريق مي رسد

قابل توجه است كه استفاده از سرلوله هاي كفسار متناسب با درصد محلول كـف در هنگـام اطفـاي                    
  .زيها با استفاده از كف ضروري استآتش سو

   آبگيري از منابع آب روباز -3-4
بدين معني كه فقط از شيلنگ خرطـومي طراحـي          . براي آبگيري از منابع روباز به خالء احتياج است        

. مي توان استفاده كـرد     شده به شكل خاصي كه در برابر فشار خارجي مقاومت و تحمل داشته باشند             
طاف پذيري كمتري نسبت به شيلنگ هاي دهنده دارند و بايد به دقت آنهـا را                اين نوع شيلنگ ها انع    

  .آنها جلوگيري گردد شدن شديد مستقر و مورد استفاده قرارداد تا از خم
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شـيلنگ خرطـومي در يـك خـط         .  هر چه نزديكتر به آب روباز استقرار يابـد         تا حد امكان  پمپ بايد   
آچارهـاي  . د و سپس كامالً متصل و كوپلينگ مـي شـود          گير مستقيم بين پمپ و منبع تغذيه قرار مي       

يـك  . ها به طور كامل بسته شوند       نحو صحيحي مورد استفاده قرار گيرد تا كوپلينگ       ه  خرطومي بايد ب  
صافي فلزي نيز بايد در انتهاي شيلنگ خرطومي متصل شود و در صورت تشخيص و ضرورت يك                 

كل در ورودي پمپ بايد برداشـته و در محـل           صافي مخروطي ش  . سبد صافي نيز روي آن قرار گيرد      
به علت اينكه هر شيئي خارجي كه از صافي انتهاي          . قرار داده شود  ) ترجيحاً در قفسة خودرو   (ايمني  

خرطومي عبور كند، از صافي مخروطي شكل در ورودي پمپ نيز عبور خواهـد كـرد؛ هـر كـدام از                     
نها كه هيچگونه كارايي ندارنـد، نبايـد نـصب          صافي ها موجب افت مي گردد ، بنابراين هر كدام از آ           

  .شود
داخل آب پايين داده شود بايد آن را به وسيله يك طناب به خودرو              ه  قبل از اينكه شيلنگ خرطومي ب     

گرفتـه شـود و    ا نقاط مناسب ديگري ايمن نمود تا بخش اعظم وزن از كوپلينگ ورودي برداشـته و  ي
در صورتي كـه    . تر مي سازد   ميز كردن صافي را آسان    همچنين باال كشيدن شيلنگ خرطومي جهت ت      

را  آن كند قـسمت زيـرين     عبور وغيره شيلنگ خرطومي از روي لبه اي زبر و ناهموار مانند ديوار، سد           
توجه شود كه از خم شدن زيـاد شـيلنگ خرطـومي عمـودي در       بايد. محافظت نمود  ييدگيسا بايد از 

ري گردد زيرا آن مي تواند منجر به تـشكيل كيـسه            قسمت باالي ورودي شيلنگ جلوگيري و خوددا      
  . هاي هوايي شده كه باعث تغذيه ضعيف پمپ مي شود

  
  
  
  

روشهاي صحيح و غلط استقرار و هدايت 
شيلنگ هاي خرطومي روي يك ديوار ياموانع 

  ديگر
  
  

ــراي بدســت آوردن رضــايت بخــش  ب
ترين نتايج از پمپ  بايد قسمت بـاالي         

 حداقل سـه    صافي يا سبد در عمقي كه     
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باال آمدن صافي بـه سـمت        هر فاصلة كمتري و   . برابر قطر شيلنگ خرطومي باشد زير آب قرار گيرد        
وارد شيلنگ خرطومي شـده كـه باعـث تغذيـه      شود؛ در نتيجه هوا مي هايي سبب تشكيل گرداب   باال

ي ضعيف آب، صداي قلوپ، قلوپ آب و آب ناكافي در پرتاب و احتماالً كمبـود آب ضـروري بـرا           
  .تخليه كردن مجدد هواي وارد شده به پمپ مي گردد 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  طرح نمايش تشكيل شدن كيسه هاي هوايي به علت قرار گرفتن صافي خرطومي در نزديكي سطح آب 

  

گيرد ، ممكن است احتيـاج باشـد           در صورتي كه آبگيري از يك منبع تغذيه نسبتاً كم عمق انجام مي            
 سطح كوتاه استفاده نمايند، يـا بـا بكـارگيري يـك وزنـه، صـافي را در                   آتش نشانان از يك صافي با     

 نيز ممكـن اسـت باعـث بـاال           يك جريان شديد و قوي در رودخانه      . قسمت پايين و ته مستقر نمود     
آمدن شيلنگ خرطومي شود و در صورت امكان بايد آن را در جهت مخالف جريان آب قرار داده و                   

  .ي آن را در زير آب نگه داشتا در صورت نياز به وسيله وزنه
   تخليه هوا-3-4-1

قبل از اينكه پمپ گريز از مركزي را بتوان از آب روباز بكار گرفت بايد هـواي داخـل آن را تخليـه                       
براي انجام اين امر يك دستگاه تخليه كننده كه به صورت دستي يا اتوماتيك كار مي كند وارد                  . نمود

  .شده است كننده هاي هوا قبالً توضيح دادهانواع مختلف تخليه . عمل مي گردد
  

  الف ـ استفاده از تخليه كننده هاي هوا
باتخليه كننده هاي پيـستوني ايـن سـرعت         . گازدستي بايد در سرعت تخليه پيشنهاد شده تنظيم گردد        

تخليه كننده .  است و ممكن است به صورت اتوماتيك كنترل شود(rpm) دور در دقيقه  1000تقريباً  
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 نياز دارند و پمپ هايي كه داراي تخلية اجكتوري هستند بـه  rpm  2500اتررينگ در حدود هاي و
  .دور كامل براي تخلية هوا احتياج دارند

پس در پمپهايي كه عمل تخليه هوا به صورت اتوماتيك انجام نمي گيرد ، بايد اهرم تخليـه را بكـار                     
 كامـل انجـام گرفـت ، فـشارسنج مركـب            ها را مشاهده نمود؛ هنگامي كه خـالء         انداخت وفشارسنج 

فـشارسنج سـاده           وقتي كه خالء كامل و پايدار انجـام گرفـت         افزايش خالء را نشان مي دهد و      
  .بايد سمت مثبت را نشان دهد

در بعـضي   . در اين حالت بايد اهرم تخليه را از درگيري آزاد و گازدستي را نيز به عقب هدايت نمود                 
كنند تخليه كنندة هوا نيز به صورت اتوماتيك درگير مي شود             ه شروع بكار مي   از پمپ ها ، هنگامي ك     

  .و وقتي كه عمل تخليه كامل شد، به طور اتوماتيك از درگيري آزاد مي گردد
در يك تخليه كنندة اجكتوري ممكن است بازكردن لحظه اي يك شير خروجـي ضـروري باشـد تـا       

 به عقب آوردن گاز دستي، خروج و فـرار هـوا از پوسـتة               اجازه دهد قبل از آزاد كرن تخليه كننده و        
  .پمپ انجام گيرد

  . فشارسنج مركب نشان خواهدداد كه تخليه هوا به طور موثر و مناسب انجام شده يا خير
 ثانيه عمل باال آمدن آب انجام نگرفته باشد، يا ارتفاع باال آوردن آب بـيش                45در صورتي كه پس از      
وجود ) نافي ، اتصاالت و غيره(تي هوا در قسمت ورودي پمپ يا خود پمپ از حد زياد است، يا نش
  .شود وجود دارد ذكر مي كه در قسمت زير دارد يا يكي از اشكاالتي

. پمپچي قبل از اقدام و سعي براي تخلية مجدد بايد تمام اتصاالت را ازنظر نشت هـوا كنتـرل نمايـد                    
ن است ضروري باشد كه دوباره موقعيت پمپ را تغييـر           ممك اگر هنوز نتوان عمل تخليه را انجام داد       
در صورتي كه اين امر ميسر نباشد ممكن اسـت الزم باشـد             . داد تا ارتفاع باال آوردن آب كاهش يابد       

  .منبع تغذيه ديگري را بيابيد
همانطور كه در قبالً بيان شد پمپها براي خنك شدن موتورشان به آب متكي هـستند و هرگـز نبايـد                     

خصوص پمپ هـاي قابـل   ه صورت خشك كار كنند؛ به  مدتي كه شديداً ضرورت مي يابد ب      بيش از 
حمل و نقل براي بيش از حد و زياد گرم شدن، بيشتر مستعد و آماده هستند مگر اينكه آب كافي در                     

  .لولة مارپيچي خنك كنندة آنها در جريان باشد
  ب ـ استفاده از درپوش

خراب و داراي نقص باشد و هيچگونه پمپي جهت جـايگزين           در صورتي كه سيستم تخليه در پمپ        
  .كمك يك درپوش انجام داده كردن در دسترسي نباشد ميتوان تخليه را به صورت دستي و ب
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شيلنگ خرطومي به روش معمول به پمپ متصل مي گردد ولي فقط يكي از شيرهاي خروجي كمي                 
بدون صافي در انتهاي آن، تا سطح        مي را به حالت باز قرار مي گيرد، سپس آخرين بند شيلنگ خرطو          

پمپ باال نگه داشته و داخل آن آب ريخته مي شود تا پوستة پمپ نيز پر شود؛ باخروج آب از شـير                      
خروجي باز شده، اين امر مشخص مي گردد و سپس شيرباز، بسته مي شود سـپس آب بيـشتري بـه                     

راي اين منظور انتهـاي آن بايـد كـامالً     ب.داخل شيلنگ خرطومي ريخته شده ، تا به طور كامل پرشود    
وقتي شيلنگ در حالت پرشدن است بايد كمي آن را حركت دهيد            . به حالت عمودي نگه داشته شود     

سپس يك درپوش به انتهاي خرطومي بسته مي شود بـا توجـه             . تا حفره هاي هوا تخليه و آزاد گردد       
ي پيچانده، تا روي شيلنگ خرطومي قرار گيرد        به اينكه نبايد آن را محكم و تا انتها ببنديد و فقط كم            

.  
قبل از قراردادن شيلنگ خرطومي در داخل آب، يك طناب سبك به درپوش ببنديد تا از افتادن و گم        

سپس پمپ را با سرعت تقريباً زيادي بكـار گرفتـه و درپـوش را در    . شدن آن در آب جلوگيري كند  
  .مي جدا نماييدزير آب با دست يا وسيلة ديگري از شيلنگ خرطو

 بدون مشكل آب را بـاال       پمپاگر تمام اتصاالت آب بندي باشند و هيچ حفرة هوا باقي نمانده باشد              
  .مي آورد

سپس مي توان صافي يا صافي هاي خرطـومي رامتـصل نمـود، بـراي انجـام دادن ايـن كـار انتهـاي            
ـ              پـذير نباشـند    ن امـر امكـان  خرطومي را بايد به اندازة كافي در زير آب نگهداريد، در صورتي كـه اي

  .صافي روي ورودي پمپ بايد نصب شده باشد
  ج ـ نگه داشتن آب 

  نگه داشت تا نفر سرلوله آمادة دريافت آن  هنگامي كه تخلية هوا صورت گرفت بايد آب را
اين امـر   .  بار قرار نگيرد   5/1سرعت كافي براي پروانه بايد حفظ گردد تا آب در فشار كمتر از              . گردد
  .نمايد ش آب را به مقدار كافي از طريق سيستم خنك كننده تضمين و تأمين ميگرد

خاطر داشته باشد كه او مي تواند براي مـدت محـدودي پمـپ را تحـت                 ه  به هر حال پمپچي بايد ب     
اين امر به دليل آن است كه پروانه به آب انرژي مي دهد و اين انـرژي بـه             . چنين شرايطي بكار گيرد   

شود و با اضافه شدن اثر گرماي موتور، درجه حرارت در پوستة پمپ بـاال مـي رود                  گرما تبديل مي    
بـاز  «هنگـامي كـه اعـالم       . كه اين مساله مشكالت بيش از حد گرم شدن احتمالي را سبب مي گردد             

دريافت شد شير خروجي رابايد با دقت باز نمود و دور گردش پمپ به تـدريج افـزايش                  » كردن آب 
 .نياز بدون واكنش ناگهاني سرلوله تأمين گردديابد تا فشار مورد 
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  )شير آب آتش نشاني( منابع تحت فشار -3-5
در . ايمني تا حد امكان نزديك به محل آتش سـوزي مـستقر شـود              پمپ بايد با در نظر گرفتن موارد      

دو  ترجيحاً لولـة واسـطه بـا   (صورت استفاده از شيرآب آتش نشاني زميني، پس از اينكه لولة واسطه      
روجي متصل گرديد بايد شير را كمي باز نمود تا مواد اضافي خارجي از خروجي آن تخليه شـود؛                   خ

بهتر است از دو رشته شـيلنگ  . به آن متصل مي گردد) نواري(سپس پمپ به وسيله لوله ورودي نرم   
هاي واسطه شير استفاده شود تا اطمينان حاصل شود كه حداكثر بـازدهي شـير آب آتـش             از خروجي 

  .ني براي پمپ فراهم شده استنشا
حتي اگر ورودي داراي دو راهي نمي باشد، بايد يك دوراهي جمع كننـده بـه ورودي پمـپ وصـل                     

  . شود، زيرا در صورت نياز آب بيشتري را فراهم مي سازد
صافي بايد در قسمت ورودي قرار گرفته باشد تا پمپ را از ورود سنگريزه ها كـه گـاهي وارد لولـه                

  . شوند محافظت نمايدهاي آب مي 
چون اين منبع تغذيه داراي فشار است پمپ به تخليه هوا نياز نـدارد و هرگـز نبايـد سيـستم تخليـه                

به محض اينكه شيلنگ هـا بـه پمـپ متـصل گرديدنـد بايـد يكـي از                   . كننده مورد استفاده قرارگيرد   
كرد تا اجـازه داده شـود       شيرهاي خروجي پمپ را باز نمود و شير آب آتش نشاني را نيز دوباره باز                

وقتي كه آب . هوا از شيلنگ و پمپ بيرون رانده شود و از ايجاد فشار دروني اضافي جلوگيري گردد             
  .از خروجي باز شده شروع به جريان نمود مي توان آن را بسته و شيلنگ خروجي را متصل نمود

 گرديـد فـشارسنج مركـب و        هنگامي كه تمام اتصاالت برقرار و آماده شد و شير خروجي دوباره باز            
اگـر دور چـرخش پمـپ بـه         .  فشار منبع تغذيه به پمپ را مشخص خواهند ساخت         ،فشارسنج ساده 

منظور باال بردن فشار خروجي افزايش يابد عقربة مربوط به فشارسنج ساده باال خواهد رفت و عقربة    
  . مربوط به فشارسنج مركب پايين خواهد آمد

هايت ممكن است به يك نقطه برسند، هنگامي كه تمام آبي را كه شير آب               وابسته به منبع تغذيه، در ن     
 آتش نشاني فراهم مي كند پمپ آن را خارج نمايد؛ سپس فشارسنج مركب روي عدد صفر قرار مـي                 

طلبد  هر گونه سعي بيشتر جهت افزايش سرعت پمپ، آب بيشتر از حدي را از منبع تغذيه مي                . گيرد
و فشار اتمسفر سبب جمع شدن و به هم چسبيدن شـيلنگ ورودي بـه               و اين عمل باعث خالء شده       

  . پمپ مي گردد 
يك پمپچي خوب با احساس كردن شيلنگ ورودي قادر است بگويد كه آيا او مقدار آب كافي براي                  
سرلوله هاي اضافي دارد؛ در اينصورت شيلنگ حالتي كامالً سفت دارد؛ يا اگر آن نرم باشد حاكي از                  
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گاز دستي و دور موتور را بايد تنظيم نموده تـا اينكـه             . و در حد منبع تغذيه رسيده است      آن دارد كه ا   
  .احساس درستي بدست آيد

نشانان بايد چندين دستورالعمل را به هنگام استفاده از شيرهاي آب آتش نشاني در نظر داشـته                  آتش
  : باشند

رصت يابد فشار را تحمل كرده و هـوا          شير آب آتش نشاني را بايد به آرامي باز نمود تا شيلنگ ف              :1
  .را تخليه نمايد

  . شير بايد به آرامي بسته شود تا از ضربه چكشي جلوگيري گردد:2
 در صورتي كه حفره شير از آب پر شده است شير را نبايد باز نمود، مگر اينكـه ابتـدا يـك لولـة                         :3

  .واسطه يا شيلنگ متصل شده باشد
ني داراي آب نباشد، مثالً در اثر تركيدگي، يا اينكـه شـير تغذيـه                در صورتي كه شير آب آتش نشا       :4
 بسته شده باشد آتش نشانان بايد قبل از اينكه لولـة واسـطه يـا شـيلنگ را جـدا كـرده و                      ) شير خط (

ـ           . بردارند مطمئن شوند كه شير آب را بسته اند         صـورت  ه  در صورتي كه شير باز بمانـد و شـيرخط ب
  .بار آورده اند تصادف و يا مشكالتي را بتصادفي داراي آب شود، مي تو

 در صورت امكان آتش نشانان بايد از جمع آوري آب و آبگيري از يك منبع تغذيه آب خيابـان و                     :5
اگر چه جمـع كننـده هـاي آب در          . يك منبع آب كثيف و آلوده به صورت همزمان خودداري نمايند          

ي مي تواند سبب آلـوده شـده آب منبـع           ولي هر نقص و اشكال    . پمپ داراي شيرهاي يكطرفه هستند    
  .تغذيه خيابان گردد

طرز صـحيح و مناسـبي بـسته شـود تـا از چكـه كـردن و نـشت آن         ه  شير آب آتش نشاني بايد ب   :6
  .جلوگيري گردد و شير يخ زدگي نيز بايد كنترل شود كه به نحو صحيح كار كند

درپـوش خروجـي نيـز جـايگزين        حفره بايد خالي از آب و آشغال باشد و در صورت موجود بودن              
  .گردد
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   ـ توانايي انجام عمليات جانبي پمپ 4فصل 
  
   نكات قابل توجه در عمليات و استفاده از پمپها و بكارگيري اتصاالت-4-1
  : نكات ايمني -4-1-1

  : براي تأمين حداكثر ايمني در عمليات و استفاده از پمپ ها به نكات زير بايد توجه نماييد
 بكار انداختن پمپها يا خودروها در صورتي كه از هندل اسـتفاده مـي نماييـد، انگـشت     الف ـ هنگام 

شست خود را با انگشتان ديگـر در يـك رديـف قـرار دهيـد و مـوقعي كـه مـي خواهيـد هنـدل را               
  .مطمئن شويد كه آن در حالت پايين آوردن باشد. بچرخانيد

در ( ي حمل و هندل آنها را بطرف داخـل  ب ـ قبل از شروع بكار با پمپهاي قابل حمل دستگيره ها 
  .برگردانيد) جاي اوليه خود

پ ـ جهت انتقال پمپ از روي خودرو و حمل آن چهار نفر بايد مورد استفاده قرار گيرند آنها بايـد   
  . روشهاي صحيح حمل كردن رعايت كنند

ه كـردن شـيلنگ هـاي    زمين قـرار دارد تـا آمـاد    زيردر ت ـ هنگام استفاده از تانكرها يا مخازني كه  
پس از برداشتن درپوش، آن را در       . خرطومي جهت قرار دادن داخل مخازن، درپوش آنها را برنداريد         

در موارد ضـروري و نيـاز يـك حفـاظ مـوقتي       . يك مكان ايمن و دورتر از محل عمليات قرار دهيد         
  .تفاده نماييدروي دهانه مخزن قرار دهيد و همچنين در هنگام شب از چراغهاي هشداردهنده اس

در پايان كار و جمـع آوري تجهيـزات، شـيلنگ خرطـومي را خـارج و درپـوش مربوطـه را فـوري                        
جايگزين كنيد؛ دقت كنيد كه درپوش به طور صحيح و كامل در محل خـود قـرار گرفتـه و حركـت                 

  .نداشته باشد
بـاز و جـدا   ث ـ هرگز درپوش باالي مخزن بنزين را در هنگامي كه موتور درحال كـاركردن اسـت    

  .نكنيد
. آور باشـد  ج ـ خروج دود مربوط به موتور پمپ در محل كار در يك فضاي بسته مـي توانـد مـرگ    

هميشه قبل از استارت زدن پمپ ترتيبي فراهم سازيد تا دودهاي حاصله در محيط باز منتـشر شـود؛                   
  . ضمناً بايد به جهت وزش باد نيز توجه نماييد

ليه هواي آنها اجكتوري دودي است تا وقتي كه عمـل تخليـه هـوا    چ ـ در پمپ هايي كه سيستم تخ 
  .متصل ننماييد را) خروجي(كامل نشده است هرگز شيلنگ دهنده 

پمپچي بايـد عمـل      در صورتي كه براي عمل تخليه هوا، بازكردن يكي از خروجي ها ضروري باشد             
د اولـين بنـد شـيلنگ خروجـي     وقتي عمل تخليه هوا انجام گردي. تخليه را از سمت كنار انجام دهد     
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بدين ترتيب هنگامي كه آن باز شـود اجـازه خواهـد            . بايد به ديگر دريچه خروجي پمپ متصل شود       
  .داد كه خروجي اصلي براي استفاده معمولي آماده و بسته بماند

ـ  ح ـ در هنگام عمليات تمريني و آموزشي پمپچي بايد خود را در موقعيتي قرار دهـد كـه     وانـد  ه تب
هاي مربوط به پمپ و نفرات سرلوله را زير نظر داشته باشد يا حداقل فرمانده و يا ديگر افراد                   درجه  

  .تيم را براي ارتباط و ارسال عالئم مشاهده نمايد
  : خ ـ در صورتي كه پمپچي مشاهده نمايد كه سرلوله اي از كنترل خارج شده او بايد

  ) . كاهش دهددور موتور را كامالً( ـ فوراً گاز دستي را ببندد 1
  . ـ شير خروجي را ببندد2

ـ  صادر شود، بايد به نحوي باشد ) فرستادن آب(دستوري كه براي بازكردن شير آب  هر پيام يا) 1  د 
تمام ايـن پيامهـا     .  خروجي، فشار مورد  نياز در پمپ و موقعيت سرلوله را نيز شامل گردد              سمارهكه  

ميزان فشار تقاضا شـده بايـد       . مي شود  تكرار) فرستنده (قبل و بعد از هر خروجي براي ارسال كننده        
  .فشار در نظر گرفته شده در پمپ باشد

، پمپچي شيرهاي خروجـي مناسـب و مقتـضي را خواهـد     »قطع كردن آب«در هنگام رسيدن پيام   ) 2
  .بست، ولي كلية تجهيزات در موقعيت خود باقي مي ماند

وند دور موتور بايد به طور مناسب تنظيم گردد تـا از  وقتي كه شيرهاي خروجي باز يا بسته مي ش   ) 3
افزايش يا كاهش مقدار جريان و فشار در ديگر سرلوله هايي كه از طريـق همـان پمـپ تغذيـه مـي                       

  .شوند جلوگيري گردد
ذ ـ در زمان پايان كار و جمع كردن تجهيزات، در رابطه با پمپي كه در حال كار كردن از يـك منبـع    

ا شيلنگ خرطومي متصل به پمپ بايد كمي شل شود؛ اين عمل اجازه مي دهـد كـه                  رو باز باشد ابتد   
هوا وارد شيلنگ شده و آب داخل آن تخليه شود؛ سپس شيلنگ خرطومي را از آب بيرون آورده، آن                   

طرف صافي بايد جـدا     ه  را از ورودي پمپ جدا كنيد و ديگر اتصاالت نيز به ترتيب از سمت پمپ ب               
  .مطمئن شود كه شيرهاي خروجي بسته شوند بايد 2شماره . شود
) خروجـي يـدكي  (هاي پمپ  خاطر داشته باشيد وقتي كه درپوش روي يكي ديگر از خروجيه ر ـ ب 

زيرا ممكن است نشتي آب در آن به . حتي اگر شير آن بسته باشد. را باز مي نماييد خود كنار بايستيد   
دن درپوش از خروجي مربوطه را داشته باشد        حدي باشد كه تشكيل يك فشار بااليي براي پرتاب كر         

ها را هنگامي كـه شـيلنگ يـا دوراهـي جمـع               هرگز كوپلينگ  .و اين عمل باعث صدمه ديدگي شود      
  .ها گردد كننده تحت فشار قرار دارد باز نكنيد ممكن است باعث رها شدن و حركت كوپلينگ
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، ابتدا فشار را بـراي شـيلنگ در         هنگام جمع آوري شيلنگ پس از عمليات در سطحي باالتر از زمين           
  .ساختمان از هم جدا نماييد) پايين(پمپ خالص و سپس كوپلينگ ها را در پايه 

خاطر داشته باشيد در تمام تمرينات در مكانهايي كه يك خط شيلنگ بايد به بلندي و ارتفـاع  ه ز ـ ب 
كوپلينـگ  (ت متـصل نـشده   صوره  برده و استفاده شود كوپلينگ شيلنگ در پاية نردبان يا ساختمان ب           

ايـن امـر اطمينـاني    . باقي مي ماند تا وقتي كه نفر سرلوله پيام باز كردن و ارسال آب را بدهـد   ) نشده
از طريق شيلنگي كـه تحـت    براي نفر سرلوله است كه تا قبل از اينكه در موقعيت ايمني استقرار يابد    

  . فشار قرار مي گيرد در معرض خطر واقع نشود
  مومي نكات ع-4-2

الف ـ براي متصل كردن دو بند شيلنگ خرطومي ، دو نفر بايـد روبـروي يكـديگر قـرار بگيرنـد و       
براي گرفتن حداكثر نيروي مكانيكي اهرمي، هر نفر از يك . شيلنگها را بين زانوهاي خود مهار نمايند 

  .آچار استفاده مي كند
ه منظور بستن كوپلينگ هميشه آچار ب ـ در هنگام استفاده از آچار شيلنگ خرطومي دقت كنيد كه ب 

طرف پايين يعني هم جهـت بـا حركـت      ه  از قسمت روي كوپلينگ نزديك خود قرار داده، آن را ب           را
  .عقربة ساعت فشار دهيد

براي باز كردن كوپلينگ نيز آچار را از سمت باال و سمت چپ روي كوپلينـگ نزديـك خـود قـرار                      
  . ددهيد و سپس به سمت چپ و پايين فشار دهي

نحو صـحيح بـه وسـيله طنـاب ايمـن      ه ج ـ در هنگام استفاده از شيلنگ هاي خرطومي بايد آنها را ب 
  .نماييد، به طوري كه وزن تمام آنها توسط طناب گرفته شود

براي اين منظور، طناب را از وسط دوال و آن را در كنار خرطومي باز نماييد، بـه طـوري كـه وسـط                        
  .  يكي از بندهاي آزاد را دور از محل عمليات قرار دهيدطناب را نزديك صافي و انتهاي

دور گلويي صافي يك گره شكافدار بزنيد، در صورتي كه سـبد صـافي نيـز نـصب شـده، طنـاب را                       
  .طوري تنظيم نماييد كه روي حاشيه صافي قرار بگيرد
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  روش صحيح بستن شيلنگ هاي خرطومي به يكديگر
د را بين شيلنگ خرطومي و طنـاب روي زمـين قـرار داده ،               رو به پمپ قرار بگيريد، پاي راست خو       

در حاليكه شيلنگ خرطومي در بين پاها قرار        . پيچيده  قسمت انتهايي طناب رادر دست راست خود ب       
طناب  در هر كوپلينگ شيلنگ خرطومي را با دست چپ بلند كرده          . طرف پمپ قدم برداريد   ه  دارد، ب 

ن عبور دهيد تا يـك گـره نـيم خفـت در قـسمت زيـرين                 صورت حلقه طوري از زير و دور آ       ه  را ب 
  . كوپلينگ تشكيل دهد

قبل از اينكه شيلنگ خرطومي را      . طناب را با يك پيچش حلقوي و دو گره نيم خفت به پمپ ببنديد             
به داخل آب پايين دهيد محكم بودن كشش طناب بسته شده را بايد تنظيم نماييد، به طوري كـه هـر              

ه تا در حالتي كه در موقعيت نهايي خود قرار مي گيرد طنـاب وزن آن را                 بند خرطومي كمي خم شد    
  .بگيرد

هـا مـورد      ديگر بند آزاد طناب بايد از صافي مستقيماً به پمپ برده شود تا براي تخليه آب خرطـومي                 
  . استفاده قرار گيرد

  .طناب را به وسيله بستن يك حلقه و دو گره نيم خفت به يك شي ثابت محكم ببنديد
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ت ـ هنگام پركردن مجدد آب تانكر ماشين ها، وقتي كه تانكر كامالً پر شد نبايد اجازه داده شود كـه   
همچنـين  . زيرا فشار داخلي كمي مي تواند صدمة شديدي را ايجـاد نمايـد            . در آن ايجاد فشار گردد    

كه جريان آب گردد بل مي        وقتي تانكر ماشين پر و آب سرريز شود نه تنها باعث هدر رفتن آب 
محلهايي كه خودرو در زمـين نـرم مـستقر           جاري حاصل نيز مي تواند ايجاد مشكالتي نمايد و يا در          

  .شده است، باعث به گل نشستن آن گردد
كار كنند، زيرا اين عمل باعـث سـاييده شـدن حلقـه گلـويي      ) خشك(ج ـ پمپ ها نبايد بدون آب  

  .آيد  آب بندي پمپ نيز صدمه وارد ميپروانه ها مي گردد و در بعضي موارد به محفظه
ح ـ در پايان هر تمرين معموالً شيلنگ ها و تجهيزات ، توسط نفراتي كه آنها را از خـودرو آورده و   

اند جمع آوري و به خودرو برگردانده مي شـود و در مـواردي كـه تجهيـزات                  مورد استفاده قرار داده   
 زمين است ، همه نفرات تيم بدون توجه به اينكه           بيشتر از حد معمول در محل مورد استفاده و روي         

  .نمايند آنها تجهيزات را نياورده اند در جمع آوري كمك مي
مثالً بجاي اسـتفاده از هورزيـل از يـك          . تمرينات را مي توان با عوض كردن تجهيزات نيز انجام داد          

ان به منظور هدفي در يك      تجهيزاتي را كه مورد استفاده واقع نشده مي تو        . سرلوله جت استفاده نمود   
  . تمرين در محل باقي گذاشت تا اينكه دستور جمع كردن كلي صادر گردد

بنابراين بـه محـض     . البته نبايد در نظر داشت كه اين تمرين مناسبي براي محيط عمليات اطفاء است             
بايـد  اينكه شرايط محيط اجازه داد، تجهيزات باقي مانده روي زمين در محل آتش سوزي و عمليات                 

  .قرار گيردخودرو جمع آوري و مجدداً در جاي خود روي 
  

   حمل و نقل پمپهاي پرتابل -4-3
  :حمل چند نفره

هنگامي كه چند نفر با هم وسيله اي را حمل مي كنند، انجام دادن اين كار به صورت گروهي اهميت 
مطمئن شويد كه تعـداد افـراد       . بسياري دارد و نبايد وزن و بار بيشتري را بر يكي از افراد وارد نمود              

براي اطمينان از هماهنگي افراد براي بلنـدكردن و حمـل وسـايل بـه               . براي حمل وسيله كافي باشند    
  . نمايند شروع حركت را تنظيم مي» باال آوردن«صورت گروهي، افراد با فرمان 

چـرخ مجهـز مـي    امروزه اكثر شركتهاي سازنده موتور پمپ ها جهت حمل و نقل راحتر ، آنها را به       
 .نفر بتواند آن را به محل مورد نظر حمل و منتقـل نمايـد              كنند تا در مسيرهاي معمولي و صاف يك       

آنهـا بايـد روشـهاي      . جهت انتقال پمپ از روي خودرو و حمل آن، از چهار نفر استفاده مـي شـود                  
  .شوندصحيح حمل كردن را قبالً تمرين كرده باشند تا به هنگام كار دچار صدمه ديدگي ن
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هنگام بلند كردن موتورپمپ دقت مي كنند كه اوالً با شمارش و همزمان آن را بلند نموده يـا بـزمين                     
بگذارند و همچنين هنگام باال آوردن آن به هيچ وجه از نيروي كمر خود استفاده نكنند، يعني دوال يا                   

كه از نيروي پاهاي خود سود ببرند، يعني به حالـت نشـسته آن   خم شده آن را بلند يا حمل نكنند، بل      
  .را باال آورده، ايستاده و سپس با هماهنگي و شمارش اقدام به حمل آن مي نمايند
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  :5فصل 
   توانايي در سرويس و نگهداري پمپ ها و تجهيزات 

   بازديدهاي ظاهري -5-1
گاهها و در بعضي از مـوارد ذكـر شـده    واحدهاي آتش نشاني در روشهاي نگهداري از پمپ در ايست         

طراحي خودروها، چگـونگي و محـل اسـتقرار آنهـا و اينكـه داراي               . قبلي داراي ارتباط كمي هستند    
پوشش هستند و غيره، همة آنها ميزان دسترسي براي تعمير و نگهداري از آنها را ميسر و تعيين مـي                    

  .كنند
گهداري روزمره را براي خودروها و پمپ ها اجرا         به هر حال، تمام واحدهاي آتش نشاني بازديد و ن         

نشانان تعلـيم داده      نموده و همچنين نحوة استفاده از پمپ ها به صورت مشخص و قابل فهم به آتش               
بعضي از امور مربوط به بازديد      . مي شود تا خسارات فشارهاي وارده به پمپها به حداقل ممكن برسد           

  :باشد يل ميو نگهداري روزمره معمول آنها به شرح ذ
ـ همانطوري كه قبالً توضيح داده شد، بايد صافي هـا را در مـوارد مناسـب اسـتفاده نمـود و سـپس                        

  .بازديد و تميز نمود
ـ پس از پمپاژ از آب شور يا آب آلوده، پمپ، تخليه كننده، شيلنگ هوزريل، مخزن آب و لوله هـاي              

  .ز پوسيدگي و خوردگي آنها جلوگيري شودمربوط بايد با آب تميز و داراي فشار شستشو شوند، تا ا
ـ پس از استفاده از پمپ در هواي سرد، بايد تمام آب داخل آن تخليه شود، تا از يخ زدگي احتمالي                     

نـشانان بايـد      هاي مربوطـه باشـد آتـش        شدن درپوش  در صورتي كه نياز به جدا     . آن جلوگيري گردد  
شيرهاي خروسكي تخلية آب نيـز بايـد        . ه باشند قراردادن مجدد آنها را به صورت ايمني بخاطر داشت        

  .پس از استفاده بسته شوند
كننـده    ـ در پمپهاي قابل حمل، اگر به هر دليلي مخلوط آب و مايع ضديخ مربوط به سيـستم خنـك                   

  .روي پمپ يا شاسي آن ريخته شد، بايد بدقت آن را شسته و سپس خشك نمود
 و خروجي را بازديد نمـوده كـه دچـار تـرك يـا               ـ قسمت هاي مختلف مانند كوپلينگ هاي ورودي       

  .شكستگي نشده باشند، واشرهاي آنها سالم و نرم باشد
  .ـ در موتور پمپ هاي پرتابل ميزان روغن آنها كافي و در حد كيفيت مناسب باشد
  .ـ تسمه پروانه و قسمت هاي ديگر مانند باطري، ميزان آب باطري نيز بازديد شود
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    نگهداري پمپ ها-5-2
استفاده صحيح و اصولي از پمپها موجب افزايش دوام و طول عمر آنها شده و از هدر رفتن سـرمايه                    

حفظ ابزار و تجهيزات آتش نشانان از هزينه هاي مربوط به نوسـازي             . هاي ملي جلوگيري مي نمايد    
  .و تعمير آنها مي كاهد و اين هزينه مي تواند صرف رفاه كاركنان و توسعه سازمان گردد

  :ابراين در نگهداري پمپ بايستي به موارد زير توجه نمودبن
سـيب  آعملكـرد پمـپ بـدون آب موجـب     . الف ـ از كار كردن پمپ بدون آب جداً جلوگيري شود 

  .ديدن گلويي پروانه و آب بندي پمپ مي گردد
ب ـ آب بندي بدنه پمپ بايد هميشه تحت كنترل باشد ودر صورت وجـود نـشت آب از بدنـه يـا      

ت ثابت مربوط به ملحقات بدنه، به منظور پيشگيري از آسيبهاي بيشتر سريعاً نـسبت بـه رفـع                   اتصاال
  .نقص توسط افراد متخصص اقدام شود

  .ج ـ توري دهانه مكش آب را هميشه بازديد و از سالم و تميز بودن آن مطمئن شويد
گـر در مواقـع   د ـ جهت جلوگيري از هدر رفتن آب، شيرهاي خروجي پمپ هميشه بـسته باشـد، م   

  .عمليات كه آبدهي ضرورت دارد
  .روغنكاري شودگريس كاري يا هـ ـ قسمت هاي گريس خور پمپ ها به صورت مستمر 

و كف دهي پمپ بايستي مجراي عبور كـف  ) اينداكتور(و ـ پس از هر نوبت استفاده از تناسب ساز  
  ). سيستم كف مي گرددرسوب كف در مجرا باعث مسدود شدن و از كارافتادن. (را شستشو داد

جهت شستشو بايستي شير آب را باز و شير كف را بسته نگاه داريم با عبور دان آب از مجراي كـف            
  .عمل شستشو انجام مي گردد

ز ـ كليه قطعات و اجزاي پمپ داراي كاربردي ويژه و مهمي مي باشند، لذا از وارد آمدن ضـربه بـه    
 .اين اجزا جلوگيري شود

  :سنج ها نگهداري از فشار
ل حساسي هستند و اگر بخواهيم براي مدتي طوالني و به طور            يبايد توجه شود كه فشارسنج ها وسا      

 گيـري فـشار     ـشـوك در نتيجـه بكارـ      . دقيق كار كنند، بايد با دقت از آنها نگهداري و استفاده نمـود            
  .دناگهاني مي تواند باعث نقص زود هنگام آنها شده و بايد از اين كار خودداري شو

 عامل  بادر فشارسنجهاي جديد ، ايجاد نقص. براي مثال شيرهاي آب آتش نشاني به آرامي باز شوند      
فشار غير محتمل است و با توجه به اينكه وسعت و حدود حركت گاز دسـتي نوسـانات را محـدود                     

 يسـك روخنموده و در نتيجه نقص در فشارسنج را به حداقل مي رساند ، برداشتن و جدا كردن شير                   
  .معمول مي باشد
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  :نگهداري از تخليه كننده ها 
آتش نشانان بايد توجه خاصي بـه نظافـت و روغنكـاري تخليـه كننـده هـا مطـابق دسـتورالعملهاي                      

هاي پيستوني شـير خروسـكي مخـزن         كننده آنها بايد پس از استفاده از تخليه      . سازندگان داشته باشند  
و ابتدا اجازه دهند كه آب كامالً از روغن جدا و ته            روغن را باز نموده تا آب جمع شده خارج گردد           

  .نشين گردد
  ايمني و انضباط كاري ـ 5-3

به منظور ايجاد ايمني بيشتر براي آتش نشانان در زمان استفاده از پمپها نكات زير بايستي مورد توجه        
  :دقيق قرار گرفته و رعايت شود

تفاده از پمپ در موقعيتي قرار گيرد كه بر كليـه       مسئول يا اپراتور پمپ بايستي زمان عمليات اس       ) الف
تجهيزات كنترل آبدهي و فشارآب و تابلوعملكرد پمپ تسلط كامل داشته باشد ضمن اينكه مـسئول                
سرلوله يا شخص رابط را تحت نظر داشته باشد تا به تواند در مواقع نياز عالئم ارتباطي در خصوص       

  .ر آب را دريافت نمايدقطع و وصل و افزايش يا كاهش جريان و فشا
اگر پمپچي مشاهده كـرد كـه سـر         . قبل از اطمينان كامل به نياز آبدهي شير خروجي را باز نكند           ) ب

  .لوله از كنترل آتش نشانان خارج شده است بايد بالفاصله جريان آبدهي را قطع نمايد
م و فـشار و حجـم       هنگام قطع يا وصل جريان آب بايستي با حداقل سرعت ، دور موتور را تنظي              ) ج

 زيرا اين عمل موجب از بين رفـتن         ،و از تغييرات ناگهاني فشار جلوگيري نمود       آبدهي الزم را ايجاد   
پمپچي در صورت اسـتقرار     .  از بلندي و رها شدن سرلوله مي گردد        آنهاتعادل آتش نشانان و سقوط      

يرات فشار و جريـان آب      آتش نشانان در بلندي بايستي دقت بسيار زيادي در عملياتس آبدهي و تغي            
  .بعمل آورد

هنگام استفاده  از چند رشته لوله آبده از پمپ بايد دقت بيشتري در كار داشته و از موقعيـت هـر                      ) د
سرلوله به خوبي آگاه باشد و جهت قطع جريان آب هر سرلوله فقط از شير خروجي لوله مورد نظـر                    

  .استفاده كند
  .پمپ را با توجه به تعداد خروجي ها تنظيم نمايدپمپچي بايد دقت كند ميزان آبدهي )هـ 
 آتش نشان مي باشـد ايـن افـراد هنگـام بلنـد              4 تا   2براي جابجا كردن پمپهاي قابل حمل نياز به         ) و

  .كردن پمپ دقت نمايند سنگيني پمپ آسيبي بر ستون فقرات آنها وارد ننمايد
  دود ناشي از موتور پمپ يا در فضاي محصور و در محيطهاي بسته بايستي مراقب بود  ) ز

خودرو براي افراد ايجاد مسموميت ننمايد، در اين مواقع قبل از روشن كردن موتور با ايجاد جريـان                  
  .هوا و يا هدايت دود به خارج از محل عمليات از طريق لوله مخصوص ايمني را برقرار مي نماييم
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    انجام آزمايشات مقرري پمپ ها-5-4

  : يد به صورت زير مورد آزمايش قرار دادتمام پمپ ها را با
  الف ـ آزمايش هنگام تحويل و آزمايش سه ماهة بازدهي

بـراي هـر    ) لولـه (پمپها را بايد از طريق آبگيري و پمپاژ از منابع روباز با استفاده از يك بند شـيلنگ                   
پـي كـه     دقيقه اسـت و هـر پم       15مدت زمان اين آزمايش حداقل      . خروجي مورد آزمايش قرار دهيد    

ارتفـاع يـا عمـق    . قادر به تأمين فشاري كه در جدول زير مشخص شده نباشد مي بايد گزارش گردد            
  . متر كمتر نباشد3مكش آب حتي االمكان كم باشد ولي از 

  
  قطرنازل ها

 )ميليمتر(

تعدادخطوط شيلنگ حداقل فشار آزمايش پمپ    بار7بازدهي اسمي پمپ در 
 )ليتر در دقيقه(

28  
25  

2  
2  

5/5  4500  

25  4  5/5  4050  
28  3  5/5  3600  
28  
25  

1  
2  

5/5  3150  

25  
20  

2  
1  

5/5  2700  

20  4  5/5  2250  
20  3  5/5  1800  
20  2  5/5  1350  
15  2  5/5  900  
15  1  5/5  450  

  : توجه
ـ در مواردي كه بازدهي اسمي پمپي مابين دو عدد در جدول كـاهش مـي يابـد، تعـداد يـا انـدازه                        1

  .له ها را مي بايد به همان نسبت متعادل نمودسرلوله يا سرلو
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ـ پمپ هايي كه داراي ظرفيت كمتري از مقادير مشخص شده در جدول باال هستند بايد با حـدود                   2
  . مقدار عملكرد پمپ كه توسط سازنده مشخص شده، آزمايش شوند75%

  ب ـ آزمايش خالء به هنگام تحويل و سه ماهه
  :س از آزمايش بازدهي كه در باال ذكر گرديده انجام دهيداين آزمايش را مي بايد فوراً پ

يـك درپـوش در     . ـ تمام بندهاي شيلنگ خرطومي را به يكديگر و سپس به ورودي متـصل كنيـد               1
سيـستم  . ها هميشه بسته مـي مانـد        هاي روي خروجي   درپوش. انتهاي آن نيز محكم كوبلينگ نماييد     

 ثانيه بكار اندازيد؛ به فشارسنج نگاه كنيد، پـس          45اكثر  تخليه را با دور كاركرد تخليه براي مدت حد        
  .  بار رسيد، بايد عمل تخليه را متوقف كنيد8/0از اينكه فشار خالء به 

 بار برسد نشتي زيـادي وجـود دارد كـه           3/0در صورتي كه درجه فشارسنج در كمتر از يك دقيقه به            
امركب، شيرهاي خروجـي، اتـصاالت      ممكن است به ناف پمپ، نشتي در اتصاالت فشارسنج ساده ي          

مربوط به سيستم خنك كننده پمپ يا عيب هايي مربوط به لوله هاي خرطومي و يا كوپلينـگ هـاي                    
  .آنها باشد

مـي بايـد     نـاف پمـپ را    . در صورت امكان برطرف گردد     اشكال در هر كدام از موارد فوق كه باشد        
يد آن را به حدي محكم كنيـد كـه وقتـي            هنگامي كه پمپ در حال كار كردن است تنظيم نمود و نبا           
  .پمپ با فشار كم كار مي كند ريزش آب پمپ قطع شود

نشتي در لوله هاي خرطومي را مي توان از طريق آزمايش فشار آب كه در زير شرح داده مـي شـود،                     
مشخص كرد و نمي توان آن را به صورت يك روش جاري انجام داد و فقط جهت پيدا كردن نشتي                    

  .ضروري مي گرددانجام آن 
ـ درپوش مربوط به آخرين بند شيلنگ خرطومي را جدا و خرطومي را با يك واسـطة مناسـب بـه                     2

بـراي اينكـه هـواي داخـل        .  بار تجاوز نمايـد    3فشار ساكن درون آن نبايد از       . هايدرانت متصل كنيد  
ز به آرامي باز    شير هايدرانت را ني    شيلنگ تخليه شود يكي از خروجي هاي پمپ را باز نموده، سپس           

. محض اينكه آب از خروجي پمپ شروع به جريان نمود شير خروجي پمپ بايد بسته شود               ه  كنيد؛ ب 
 در صورتي كه فـشار هيـدرانت        .همينطور مي بايد اجازه دهيد كه حداكثر فشار هيدرانت ايجاد شود          

به حدي باز شود كـه      شير هايدرانت بايد    . هاي پمپ را باز كنيد       بار باشد يكي از خروجي     3بيشتر از   
  . باز تجاوز ننمايد3فشار آزمايش به ميزان نياز ايجاد گردد و از 

بدين ترتيب با عبور جريان آب در درون لوله خرطومي نشتي موجود در آن مشخص خواهد شد كه                  
  .اقدامات الزم جهت برطرف كردن آن بايد انجام گيرد
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  :هنگامي كه اين آزمايش را انجام مي دهيد
  .ل از اينكه شيرخروجي پمپ را باز كنيد شير هايدرانت نبايد باز شود قب-2-1

هر پمپي كه در اين دو آزمايش اشكالي نداشته باشد بعيد است كه قادر بـه بـاال آوردن آب از عمـق                       
  .نباشد، بنابراين در مواردي كه امكانات فراهم نباشد مي توان آزمايش عمق مكش را حذف نمود

  )ماههشش (آزمايش عمق مكش 
 متر به فاصله هر شـش       7 الي   5/3در صورتي كه امكانات فراهم باشد، آزمايش عمق مكش در عمق            

  .ماه يكبار انجام مي گيرد
  :هنگام انجام دادن آزمايش عمق مكش به صورت زير عمل كنيد

   متر 7 الي 6 بار فشار و عمق 7 ليتر در دقيقه با 900پمپهاي با بازدهي بيشتر از 
   متر6 الي 5 ليتر در دقيقه، عمق 900 تا 450ازدهي بين پمپهاي با ب

   متر 5/3 ليتر در دقيقه ، عمق 450پمپهاي با بازدهي كمتر از 
  پمپ هاي تلمبه اي قابل حمل

اند و معموالً در آتش سوزيهاي كوچـك   هايي هستند كه داراي مخزن آب با ظرفيت محدودي       پمپ(
  ).د حمل مي گرددمورد استفاده قرار گرفته و در پشت افرا

اين پمپها را نيز مي بايد به هنگام تحويل، سه ماهه و پس از استفاده در عمليات مورد آزمايش قرار 
شيرهاي آن كنترل شود كه به نحو صحيح . كاري نمود داد و در صورت لزوم روغنكاري يا گريس

كاالت مربوطه را در صورت امكان اش. ناف و محفظه هاي آن نشتي نداشته باشند. عمل نمايند
  .برطرف و در غيراينصورت آن را جهت تعمير به تعميرگاه مربوطه ارسال كنيد

  : توجه
  .مي گردد الفـ عمق مكش در هر يك از موارد فوق از مركز ورودي پمپ تا سطح آب محاسبه

  . ثانيه تجاوز نمايد6ب ـ زمان مورد لزوم براي تخلية هوا در هر متر لوله خرطومي نبايد از 
آزمـايش  . ج ـ هنگام آبگيري از عمق، اصوالً ميزان بازدهي پمپ كمتـر از بـازدهي اسـمي آن اسـت     

بازدهي، عملكرد پمپ را نشان مي دهد و آزمايش خالء كارايي سيستم تخليه را كنتـرل مـي كنـد و                     
  .هرگونه نشتي در شيلنگهاي خرطومي و پمپ را نمايان مي سازد
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  ور پمپ ـ بازديد شيرها و اتصاالت روشن و خاموش نمودن موت-5-5
   آماده كردن دستگاه براي بكار اندازي-5-5-1

نياز متصل شد قبل از آبگيري       هنگامي كه موتور پمپ در محل مناسب قرار گرفت و لوله هاي مورد            
  .و روشن نمودن موتور بايد موارد زير را بررسي كرد

  الف ـ بازديد روغن موتور و پمپ
  نزينب ـ پر بودن مخزن ب

  ج ـ شل نبودن تسمه پروانه
  د ـ باز كردن شير بنزين

  : روشن كردن موتور در حالت سرد-5-5-2
  ).در موتور پمپ روزنباور(الف ـ پايين كشيدن ساسات 

  .گاز از طريق چند بار پايين و باال كردن اهرم مقداري بنزين به داخل كاربراتور ب ـ فرستادن
  ج ـ استارت يا هندل زدن

كم كه  م و زياد كردن گاز، كاربراتور را تنظيم نموده، سپس از طريق باال كشيدن ساسات، كمد ـ با ك  
  .موتور گرم شد ساسات كامالً به حالت اوليه برمي گردد

  : روشن كردن موتور در حالت گرم-5-5-3
در اين حالت احتياج به ساسات ندارد و فقط اهرم گاز را تا حد               

3
ين آورده و موتـور را روشـن         پاي 1

  .مي كنيم
  )آبگيري( بهره برداري -5-5-4

پس از آماده شدن موتور براي آبگيري، اهرم درگير كننده پمپ را از سمت چپ به راست مي كشيم                   
، )در صورتي كه اتوماتيك نباشد    (و در صورت استفاده از منابع روباز كليد تخليه را بكار مي اندازيم              

  .اي خروجي را به آهستگي باز نموده و به سرعت موتور اضافه مي كنيمپس از تخليه شيره
  :در طي عمليات به موارد زير توجه كنيد

  .الف ـ سرعت موتور و فشار پمپ كنترل شود
  . اتمسفر پايين تر باشد4ب ـ در حالت آبدهي پمپ، فشار نبايد از 

  . ج ـ سوخت موتور به اتمام نرسد
  . و چراغ دينام نيز كنترل شودد ـ چراغ مخصوص روغن موتور
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   خاموش كردن موتور-5-5-5
  : در خاتمه كار موتور پمپ بايد نكات زير رعايت شود

  .الف ـ پس از كم كردن گاز، پمپ را از حالت درگيري خارج كنيد
  .ب ـ سرعت موتور را كم كرده، اجازه دهيد حدود يك دقيقه با دور آهسته كار كند تا خنك شود

  . موتور را خاموش كنيد(off) روي دكمه خاموش ج ـ با فشار
  .د ـ لوله هاي متصل به پمپ را باز نموده و شير تخليه آب را باز كرده تا آب درون پمپ خالي شود

 ثانيه با دور آرام كـار  30ه ـ مجدداً موتور را روشن نموده، پمپ را درگير كنيد و اجازه دهيد حدود  
  .سپس موتور را خاموش كرده، شير بنزين را ببنديد . كند تا داخل پمپ كامالً خشك شود

   بازديد شيرها و اتصاالت-5-5-6
يكي از كارهايي كه هميشه توسط مسئول و متصدي پمپ به صورت روزانه و يا پس از هر عمليات                   

در اين بازديد عملكرد شيرها مـورد آزمـايش         . انجام مي گيرد بازديد شيرها و اتصاالت مربوطه است        
بهتر است هـر    . ي گيرد و در صورت وجود نقص فوراً جهت برطرف كردن نقص اقدام نماييد             قرار م 

  . كاري كنيد چند وقت يكبار جهت بهتر كار كردن شيرها و جلوگيري از آسيب ديدگي، آنها را روغن
و نيز بازديـد شـده   . . . . در ضمن كليه اتصاالت مربوطه مانند كوپلينگ ها، واسطه ها ، سرلوله ها و           

در صورتي ايجاد شكستگي تعويض و يا در صورتي كه واشر آنها خراب شده باشد، واشـر مربوطـه                   
در ضمن بهتر است كوپلينگ هاي مربوطه به صورت مرتـب نيـز گـريس كـاري                 . تعويض مي گردد  

  .شود
  )1تمرين شماره ( تمرينات پمپ                                                   -5-6

  )هوزريل( از تجهيزات شيلنگ قرقره اي استفاده
   نفر 4: تعداد افراد 

 پمپ را درگير نموده، به سمت پمپ مي         2افراد از خودرو پياده مي شوند در حاليكه شماره          : شروع  
 شيلنگ هوزريل را كمي باز كـرده و         1شماره  . رود و شير خروجي مربوط به هوزريل را باز مي كند          

ن به صورت موقتي و كوتاه، تحت فشار قرار گرفتن آن را آزمـايش مـي                از طريق باز كردن سرلولة آ     
  .كند

 نيـز بـه او كمـك      3 شيلنگ هوزريل را به طرف محل حريق فرضي هدايت و شماره             1سپس شماره   
پـس از اسـتقرار،     .  مشغول باز كردن هوزريل از قرقرة مربوطه مي باشد         2مي كند، در حاليكه شماره      

 2 اعـالم و شـماره       2 به شماره    4را اعالم نموده، كه اين پيام توسط شماره         » افزايش فشار  « 1شماره  
  . نيز به سرلوله كمك مي كند3شماره . فشار خروجي را كمي افزايش مي دهد
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  پر كردن مخزن از طريق شير آب آتش نشاني 
ني از شـير آب      جهت آبرسا  2 و   4به محض اينكه نفر سرلوله مشغول بكار اطفاء گرديد، شماره هاي            

   وسايل مربوط به شير را آورده و پس از اتصال 4ابتدا شماره . آتش نشاني به خودرو اقدام مي نمايند
 اينچ را مابين پمپ و شير آب باز مي          5/2 شيلنگ يا شيلنگ هاي      2واسطة مربوطه ، به كمك شماره       

  . رسانندكند و پس از اتصال به ورودي پمپ يا ورودي مخزن، آب را به خودرو مي
  

  :توجه
ـ در صورتي كه واسطه روي پمپ نصب شده باشد بهتر است آب از شير به ورودي پمپ جريـان                    1

  .يابد
وجود ) زميني يا ايستاده  (گونه شير آب آتش نشاني       ـ در صورتي كه در نزديكي محل ايستگاه هيچ        2

  .جاي شير استفاده نموده ندارد مي توان از پمپ خودرو ديگري ب
  »جمع آوري وسايل« و » ن آب قطع كرد« 
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 2شماره . را اعالم مي كند» قطع كردن آب و جمع آوري وسايل  « يا  » قطع كردن آب    «، پيام   1شماره  
  .پس از دريافت پيام شيرهاي خروجي مربوطه را مي بندد

  »جمع آوري وسايل« 
. ا اعالم مي كند    بستن شير آب آتش نشاني ر      4 پمپ را از درگيري خارج نموده و به شماره           2شماره  
  .آوري مي نمايد  هوزريل را جمع3 و 1 وسايل مربوطه به شير آب و شماره هاي 2 و 4شماره 

  
  )2تمرين شماره (كشيدن يك خط لوله نواري                                                 

  4: تعداد نفرات 
  .گذاري مي شوند رت ذيل شمارهتمرينات، آنها به صو  جهت مشخص كردن وظايف افراد در:توجه

 نيـز بـه عنـوان رابـط         4 كمك سرلوله و شـماره       3 پمپچي، شماره    2شماره يك، نفر سرلوله، شماره      
  .عمليات مي نمايند

  :شروع تمرين
، افراد از خـودررو     2پس از استقرار خودرو در محل مورد نظر و درگير كردن پمپ به وسيله شماره                

ن بند لوله نواري را از كنار پمپ به طرف محل حريق فرضـي بـاز مـي              اولي 4شماره  . پياده مي شوند  
  .وصل مي گردد) سمت چپ( به خروجي شماره يك پمپ 2كند و كوپلينگ آن توسط شماره 

 كوبلينگ دو لولـه را متـصل مـي          4 دومين بند لوله را از انتهاي لوله اول باز نموده و شماره              3شماره  
لوله را حمل نموده و از انتهاي لوله باز شده، بند سوم را نيـز پهـن                  بند سوم لوله و سر     1شماره  . كند
 سرلوله را وصل كرده و بـه        1 آنها را كوبلينگ مي نمايد، در انتها شماره          3كند، در حاليكه شماره      مي

( به نزد پمپ چي     ) سرلوله (1با اعالم شماره    ) 4شماره  (صورت آماده مستقر مي شود و سپس رابط         
 شـير خروجـي     2را با فشار مناسب منتقل مي كنـد، شـماره           » باز كردن آب  «د و پيام    مي رو ) 2شماره

پمپ را پس از شير اصلي باز كرده و فشار خروجي آب را به آرامي افزايش مي دهـد تـا بـه ميـزان                         
  .گردد  به نزد سرلوله باز مي4اعالم شده برسد، شماره 

بـه نفـر      در جاي خـود مـستقر شـده و         پس از صاف كردن مسير خط لوله      ) كمك سرلوله  (3شماره  
  .سرلوله كمك مي كند
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  »قطع كردن آب و جمع آوري وسايل« يا » قطع كردن آب «

نزد » قطع كردن آب و جمع آوري وسايل« يا » قطع كردن آب «رابا پيام ) رابط (4شماره يك، شماره 
  . شير خروجي را مي بندد2پمپچي مي فرستد، شماره 

  :»جمع آوري وسايل« 
شماره يك سرلوله را .  شيلنگ را از خروجي پمپ جدا و پمپ را از درگيري خارج مي كند             2شماره  
 به ترتيب لوله هاي اول، دوم و سوم را تخليه آب كـرده،              1 و   3 و   4سپس شماره هاي    . گرداند بر مي 

  .دهند به صورت دوال جمع آوري و در محل مربوطه در داخل خودرو قرار مي
  : توجه

 بند لولـه   3 جايه  نفره انجام دهيد، در اين حالت ب3مبود نفرات، تمرين را به صورت  در صورت ك  
 3 دومين بند لوله را باز مي كننـد و شـماره             1 اولين بند، شماره     3 بند استفاده مي شود و شماره        2از  

  .وظايف رابط را نيز انجام مي دهد
  ) 3تمرين شماره                 (باز          رواضافه كردن يك بند لوله نواري در محيط 

  4: تعداد نفرات 
در محيط هاي روباز اضافه كردن يك بند لوله نواري ما بين سرلوله و آخرين كوپلينگ لولـه                  : توجه  

  .نواري انجام مي شود
  :شروع تمرين

 پمپ روي زمين پهن شده است و افـراد در           2ها مطابق تمرين شماره      فرض بر اين است كه شيلنگ     
  .عيت هاي خود قرار دارندموق

 شيلنگ اضافي را 4 را براي آوردن يك بند لوله نواري به عقب مي فرستد، شماره       4، شماره   1شماره  
درآورده، به صورت يك حلقه نعلي شكل يا مـوازي براسـاس موقعيـت محـل، در قـسمت آخـرين                     

 بـراي اتـصال گرديـد،    هنگامي كه شـيلنگ پهـن و آمـاده    .كوبلينگ لوله نواري و سرلوله باز مي كند       
  . اعالم مي كند) پمپ چي (2 پيام قطع كردن آب را به شماره 4شماره 
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 كوپلينگ ها را جدا و لوله نـواري جديـد را            3 باكمك شماره  1بمحض قطع شدن جريان آب، شماره     
 2، مجدداً نـزد شـماره       1 پس از اطمينان از آمادگي شماره        4متصل و اضافه مي نمايند، سپس شماره        

  .را به او اعالم مي كند» باز كردن آب« و پيام رفته
مطابق تمرين شماره دو پمپ انجـام مـي         » قطع كردن و جمع آوري وسايل     « و يا   » قطع كردن آب    « 

  .شود

  :توجه 
گيـرد و      به صورت سه نفره انجام مـي       2در صورت كمبود نفرات، اين تمرين نيز مانند تمرين شماره           

  .دهد ز انجام مي را ني4 وظايف شماره 3شماره 
  )4تمرين شماره (تعويض يك بند لوله نواري تركيده                                     

  4: تعداد نفرات 
  : شروع تمرين 

ها مطابق تمرين شماره يك پمپ روي زمين پهن شده اسـت و افـراد                فرض بر اين است كه شيلنگ     
  .در موقعيت هاي خود قرار دارند

) پـاره (، يك بند لوله نواري آورده، در كنار شيلنگ صدمه ديـده  4، شماره )سرلوله (1با اعالم شماره  
  .باز مي كند

رفته و فوري به محل شيلنگ      ) پمپ چي  (2نزد شماره   » قطع كردن آب  « جهت اعالم    4سپس شماره   
. ند سريعاً لوله نواري جديد را تعويض ودر خط لوله قرار مي ده            4 و   3شماره هاي   . پاره برمي گردد  

 نيـز بـا اطمينـان از        4شـماره   .  به نزد سرلوله رفته و اعالم آمادگي مي نمايـد          3در اين حالت شماره     
، اقدام مي كند سپس در دو سر لوله نواري          2به شماره   » باز كردن آب  «، جهت اعالم    1آمادگي شماره   

  .پاره ، گره مي زند
گذاري دو سرآنها به يكديگر كوبلينگ هنگام جمع آوري شيلنگ تركيده گره ها را باز و جهت نشانه             

  .مي كنند
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مطابق تمرين شماره دو پمپ انجام مـي        » قطع كردن آب و جمع آوري وسايل      « يا  » قطع كردن آب    «
  . شود

  : توجه
  . نفره انجام داد3نيز مانند تمرينات قبلي مي توان به صورت را در صورت كمبود نفرات، اين تمرين 

  )5تمرين شماره (لوله             ) رشته (ري در يك خط كم كردن يك بند شيلنگ نوا
  ) نفر3: در صورت كمبود افراد(  نفر 4: تعداد افراد

  :توجه
 پمپ روي زمين پهـن شـده اسـت و           2فرض بر اين است كه لوله هاي نواري مطابق تمرين شماره            

  .افراد در حالت عمليات آبرساني هستند
 را به عقب مي فرستد، او پس از ارسال پيام بـه             4، شماره   » ن آب قطع كرد «  با پيام    1شماره  : شروع  
 سـرلوله را    1محض قطع شدن آب، شماره      ه  ب. گردد  برمي 1، فوراً به محل اوليه نزد شماره        2شمارة  

  . دراتصال سرلوله به كوپلينگ در اين حالت به او كمك مي كند3جدا و شماره 
 منتقل مي كند و مجدداً به       2 پيام را به شماره      4م و شماره    را اعال » باز كردن آب  «،  )سرلوله (1شماره  

قطـع  « و يـا    » قطع كردن آب     «.محل سرلوله برگشته، شيلنگ نواري اضافي را جمع آوري مي نمايد          
  .گيرد  انجام مي2طبق تمرين شماره » كردن و جمع آوري وسايل
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   ترجمه ناصر غفوري 7 جلد Firemanship كتاب -1
  ـ جزوه موتور پمپ ها، علي شهرياري2
   دوره كار آموزي ـ ابراهيم عزتي پمپ هاـ جزوه3
  ـ جزوه دوره كارآموزي ـ بهرام امامقلي خان4
   ترجمه ناصر غفوري Fire  Drillـ كتاب 5
  ـ كتاب پمپ و پمپاژ ـ دكتر سيد احمد نوربخش6
  
 
  


