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  به نام يگانه خالق هستي
                                                                  شركت گزينه صنعت تاسيسات   

 مهندس رضا اتفاقي اسكويي                                                          
 

                                                بوسترپمپ آب
كي از مشكالتي كه در سيستم هاي آب شهري و آب مصرفي ساختمانها وجود دارد ، ي

  .تنظيم فشار آب پمپ شده به لوله ها ميباشد 
با توجه به اينكه ميزان مصرف آب دائماً در حال تغيير است و هيچگونه الگوي خاصي 
ند براي مصرف وجود ندارد ، لذا در سيستم هاي پمپاژ ثابت كه در آن يك يا چ

د ، با افزايش و نالكتروپمپ بطور دائم مقدار مشخصي آب را در لوله ها پمپاژ مينماي
كاهش مصرف آب ميزان فشار آن در لوله ها دائماً در حال تغيير ميباشد و اين تغييرات 

بطوريكه افزايش ناگهاني فشار آب . مشكالتي را در سيستم هاي آبرساني بوجود ميĤورد 
ني يك يا چند الكتروپمپ ممكن است موجب آسيب ديدن شيرآالت ناشي از روشن شدن آ

و لوله هاي آب شود و كاهش ناگهاني فشار نيز بدليل خاموش شدن يك يا چند 
  .الكتروپمپ موجب قطع شدن آب در بعضي از نقاط شهر يا ساختمانها گردد 

  .ميشود براي تأمين فشار كنترل شده آب در يك سيستم پمپاژ از بوسترپمپ استفاده 
بوسترپمپ دستگاه يكپارچه اي است ، متشكل از يك يا چند الكتروپمپ كه بطور موازي به 
يكديگر ملحق شده اند تا در مجموع مقادير متفاوت آب مصرفي را در فشار معين تأمين 

  .نمايند 
بوسترپمپ ها عالوه بر استفاده در شبكه هاي آب شهري و آب مصرفي ساختمانها ، 

فشار آب مورد نياز آتش نشاني ، آبياري فضاي سبز در شهرها ، شهرك ها ، براي تأمين 
  .مجتمع هاي مسكوني ، فرودگاهها ، بيمارستانها و مراكز صنعتي كاربرد دارد 

بوسترپمپ ها بر اساس دو مؤلفه حداكثر مصرف ساعتي و حداقل فشار شبكه مصرف 
  .طراحي ميشوند 

. ته به نوع كاربري ساختمان متفاوت است مصرف آب هر يك از وسائل بهداشتي بس
 كه شاخه بوسترپمپ ساز كمپاني  NOWAXمنحني مصرف آب بهداشتي بوسترپمپ 

كه برخالف جداول و منحني هاي مصرف آب آمريكايي كه ژاپن است   EBARA معظم
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الگوي مصرف آب در ايران تطابق با بسيار باالتر از منحني مصرف آب در ايران است ، 
  .دارد 

مجموعه الكتروپمپ ها ، شاسي اصلي ، كلكتور : اجزاء اصلي يك بوسترپمپ عبارتند از 
  مكش ، كلكتور رانش ، تابلوي كنترل وفرمان و تجهيزات كنترل فشار 

  .مغز متفكر بوسترپمپ ها ، تابلوي كنترل و فرمان وتجهيزات كنترل فشار آن است 
و دسته بوسترپمپ هاي دورثابت و بوسترپمپ ها از نقطه نظر كنترل فشار آب به د

  .بوسترپمپ هاي دورمتغير طبقه بندي ميشوند 
بوسترپمپ هاي دور ثابت در انواع تك پمپه و دو يا چند پمپه با جاكي پمپ و يا بدون 

  .جاكي پمپ ساخته ميشوند 
 ولت سه فاز و يا 380 ولت تكفاز ، 220ولتاژ برق مصرفي بوسترپمپ هاي دورثابت 

  .اين دو است تركيبي از 
در بوسترپمپ هاي دورثابت پيشرفته كه روشن و خاموش شدن الكتروپمپ ها بصورت 

يكي . نوبتي صورت ميگيرد ، براي كنترل فشار فقط از دو پرشرسوئيچ استفاده ميشود 
  .از دو پرشرسوئيچ در حداكثر فشار آب و پرشرسوئيچ دوم در حداقل فشارتنظيم ميشود

يك از پرشرسوئيچ هاي مذكور خبر رسيدن فشار آب به حداقل يا با بسته شدن مدار هر 
حداكثر به تابلوي كنترل و فرمان بوسترپمپ ميرسد تا متناسب با آن فرمان الزم براي 
روشن شدن پمپ بعدي يا خاموش شدن نوبتي يكي از الكتروپمپ هاي روشن بوسترپمپ 

  . صادر گردد 
منبع ديافراگمي با ظرفيت مناسب استفاده در بوسترپمپ هاي دورثابت از يك يا چند 

 بار روشن و خاموش شدن هر 15مناسبترين ظرفيت مفيد منبع ديافراگمي براي .ميشود 
يك از الكتروپمپ هاي بوسترپمپ، از حاصل تقسيم ظرفيت يك پمپ بر حسب         

معموال گمي راندمان منبع ديافرا. بدست ميĤيد ليتردر دقيقه به تعداد پمپ هاي بوسترپمپ 
  . آن خواهد بود واقعي برابر حجم 3است لذا حجم اسمي منبع ديافراگمي % 33

مازاد در خالل زمان روشن بودن يك يا چند الكتروپمپ ، عالوه بر تأمين آب مصرفي ، 
آن در ديافراگم منبع ديافراگمي ذخيره شده و موجب باال رفتن تدريجي فشار سيستم و 

 فرمان  ،وئيچ حداكثر ميگردد تا با بسته شدن مدار آنرسيدن آن به فشار پرشرس
روشن و يا يكي از الكتروپمپ هاي روشن بوسترپمپ از پمپ وخاموش شدن تنها الكتر

از اين پس آب مصرفي از منبع ديافراگمي به شبكه . طريق مدار فرمان صادر گردد 
  ر سيستم پائين با مصرف تدريجي آب از منبع ديافراگمي ، فشا. مصرف تزريق ميشود 
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ميĤيد تا به فشار پرشرسوئيچ حداقل برسد و با بسته شدن مدار آن فرمان روشن شدن 
  .الكتروپمپ بعدي بواسطه مدار كنترل و فرمان بوسترپمپ صادر ميگردد 

روشن و خاموش شدن الكتروپمپ هاي بوسترپمپ دورثابت به همين منوال ادامه مييابد 
  .ف تأمين گردد تا آب مورد نياز شبكه مصر
  بوسترپمپ هاي دورمتغير

مقدار مصرف آن يكي از آرزوهاي  با تغييرات تأمين فشار كامالً ثابت آباز ديرباز 
  .طراحان و توليد كنندگان بوسترپمپ بوده است 

براي رسيدن به اين هدف اولين گام ساخت دستگاهي است كه بتواند دور 
  .كار ميكنند ، تغيير دهد ) .A.C (الكتروموتورهاي معمول را كه با برق شهر

در چند دهه اخير همسو با پيشرفت صنايع مختلف در جهان ، صنعت برق و الكترونيك 
. نيز از جايگاه وااليي برخوردار گشته و به پيشرفت هاي چشمگيري نائل آمده است 

  .گوشه اي از موفقيت هاي اين صنعت ساخت اينورتر است 
در .وسيله آن ميتوان فركانس برق شهر را تغيير داد اينورتر دستگاهي است كه ب

صورتيكه اين برق به عنوان قدرت محرك الكتروموتورها مورد استفاده قرار گيرد ، 
  .دور آنها را متناسب با فركانس برق خروجي از اينورتر تغيير داد ميتوان 

يسات شناخته يكي از رايج ترين موارد استفاده اينورترها كه براي اغلب مهندسين تأس
  .است ) VVVF(متغير ورشده است ، استفاده از اينورتر در ساخت آسانسورهاي د

بوسترپمپ  در صورتيكه از اين خاصيت اينورتر براي كنترل دور الكتروپمپ هاي
  .هااستفاده شود ميتوان بوسترپمپ هاي دورمتغير توليد نمود 

 در ممالك پيشرفته صنعتي رايج  چند دهه اخير استفاده از بوسترپمپ هاي دورمتغيراز
 كه هر يك از آنها به ميشوددر اين بوسترپمپ ها از الكتروپمپ هايي استفاده .بوده است

  .اينورتر مجهز است
در كشور ايران به لحاظ قيمت بسيار باالي بوسترپمپ هاي دورمتغير مذكور در مقايسه 

پيشرفته دورمتغير رپمپ هاي با قيمت بوسترپمپ هاي دورثابت معمول ، استفاده از بوست
عليرغم مزاياي غيرقابل انكار آن با استقبال مواجه نگرديد و تبليغات منفي معدود 
سازندگان ايراني بوسترپمپ نيز كه دانش ساخت آن را نداشتند ، سهم عمده اي در عدم 

  .استقبال خريداران از اين محصول بي نظير داشت
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راحي و توليد بوسترپمپ هاي دورمتغير با طر ايران در چند سال اخير براي اولين بار د
  استفاده از الكتروپمپ هاي معمول موجود در بازار با قيمت قابل رقابت با بوسترپمپ هاي 

  .دورثابت آغاز گرديده است 
بجز تابلوي  ، كليه تجهيزات اين بوسترپمپ ها مشابه بوسترپمپ هاي دورثابت است

   .نكنترل و فرمان و سنسور فشار آ
ي كنترل و مكانيكي موجب ميگردد تا به سهولت بتوان با استفاده از تابل قسمت هاي تشابه

 ، بوسترپمپ هاي دورثابت موجود را به مربوطهدورمتغير و سنسور فشار و فرمان 
  .بوسترپمپ هاي دورمتغير تبديل نمود

كيل دهنده به عبارتي بجز قسمت هاي مكانيكي و شيرآالت ، ساير تجهيزات و اجزا تش
 ترانسميتر تشكيل شربوسترپمپ هاي دورمتغير را تابلوي كنترل و فرمان دورمتغير و پر

  .ميدهد
بخش اصلي تابلوي كنترل و فرمان تابلوي برق را برد كنترل ميكروپروسسوري هوشمند 

  .آن تشكيل ميدهد
  .يد اين برد كنترل بر اساس برنامه خاص تعريف شده كار بوسترپمپ را كنترل مينما

در تابلوي برق بوسترپمپ براي كار دستي هر يك از الكتروپمپ ها بمنظور راه اندازي 
 به هنگام خرابي احتمالي بوسترپمپ و استفاده موقت دستي از الكتروپمپ هاي بوسترپمپ

 كليدهاي الزم پيش بيني  ، راه اندازي اتوماتيك بوسترپمپسيستم اتوماتيك ، همچنين
   .شده است

ر برخالف بوسترپمپ هاي دورثابت كه الكتروپمپ هاي آن يدر بوسترپمپ هاي دورمتغ
ي روشن و خاموش ميشوند ، روشن و خاموش شدن الكتروپمپ ها كامال نرم نبصورت آ

  .رات مصرف آب صورت ميگيرديو تغييرات دور آنها بتدريج و با تغي
مپ هاي دورمتغير با مزاياي ر تدريجي دور الكتروپمپ ها موجب ميگردد تا بوسترپيتغي

  . متمايز گرددزير از بوسترپمپ هاي دورثابت
  .ثابت بودن كامل فشار سيستم كه شاخص اصلي بوسترپمپ هاي دورمتغير است -1
 .بوسترپمپ هاي دورمتغير بنا به داليل زير به منبع ديافراگمي نياز ندارند -2

شدن آني  حذف ضربه قوچ در شبكه مصرف به دليل روشن و خاموش ن- 1-2
  .الكتروپمپ ها 

  . معادل بودن مقدار آب پمپاژ شده بوسيله بوسترپمپ ها با ميزان آب مصرفي- 2-2
 فاصل دو حد ثابت بودن كامل فشار سيستم و عدم نياز به ذخيره سازي آب در- 3-2

  .فشار در مقايسه با بوسترپمپ هاي دورثابت 
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  .گمي  كاهش فضاي اشغال موتورخانه با حذف منبع ديافرا-3
  . كاهش استهالك كوپلينگ ها و قطعات متحرك الكتروپمپ ها -4
  تشكيل دهنده آن  افزايش عمر مفيد بوسترپمپ و اجزا -5
  . كاهش هزينه هاي سرويس و نگهداري -6
 جريان  شدتبدليل متناسب بودن% 30 كاهش هزينه هاي مستمر برق مصرفي تا -7

 جريان راه اندازي در مقايسه با برق مصرفي با دور الكتروموتور و حذف شدن
  .بوسترپمپ هاي دورثابت به هنگام روشن شدن آني الكتروپمپ ها

بردهاي كنترل پيشرفته داراي قابليت برنامه ريزي هستند تا بتوان شرايط كاري 
  .بوسترپمپ را متناسب با الگوي مصرف آب برنامه ريزي و تنظيم نمود

  .وان به موارد زير اشاره نموداز مهترين برنامه هاي برد كنترل ميت
 كه موجب ميگردد تا كليه (CHANGE OVER)تعويض نوبتي پمپ ها  -1

  . يابدشالكتروپمپ ها به يك اندازه كار كنند و استهالك سيستم كاه
حداقل فاصله زماني روشن شدن متوالي الكتروپمپ ها از يكديگر كه از روشن  -2

 .گيري مينمايد هنگام نياز جلو بهالكتروپمپ هاشدن همزمان 

حداقل فاصله زماني خاموش شدن متوالي الكتروپمپ ها از يكديگر موجب ميگردد  -3
 . ، همه الكتروپمپ ها با يكديگر خاموش نگردندافزايش فشارتا در زمان 

تعويض نوبتي پمپ ها در حالت كار يك الكتروپمپ از بوسترپمپ باعث ميشود تا  -4
و بترتيب روپمپ بطور مداوم كار نكند در مصارف كم آب ، براي ساعتها يك الكت

 .با ساير الكتروپمپ ها تعويض شود 

در بوستر پمپ هاي دورمتغير كه تابلوي آن فقط مجهز به يك اينورتر براي كار  -5
نوبتي الكتروپمپ ها است ، برد كنترل و فرمان بايد طبق برنامه قادر به تعويض 

الكتروپمپ ها بر اساس تعويض به هر يك از مدار برق شهر و مدار برق اينورتر 
 .كار نوبتي الكتروپمپ ها باشد

در مدار قدرت اينگونه بوسترپمپ ها براي هر الكتروپمپ دو مدار قدرت پيش بيني 
  )مدار قدرت با برق شهر و مدار قدرت با برق خروجي از اينورتر(.شده است

روپمپ ميتوان جهت جلوگيري از بسته شدن همزمان دو مدار قدرت مذكور به يك الكت
  عالوه بر پيش بيني هاي الزم در برد كنترل و فرمان ، جهت امنيت بيشتر از 

دستگاههاي مكانيكي از قبيل قفل كن ، بين دو كنتاكتور دو مدار قدرت هر الكتروپمپ 
  .استفاده نمود 



6                                                            صفحه شركت گزينه صنعت تاسيسات   

در بوسترپمپ هاي دورمتغير بجاي پرشرسوئيچ هاي مورد استفاده در بوسترپمپ 
  .از يك دستگاه پرشرترانسميتر استفاده ميشود هاي دورثابت 

 پرشرترانسميتر وسيله اي است كه در هر لحظه فشار بوسترپمپ را حس نموده و
 ميلي آمپر به برد كنترل 20 تا 4مقدار آن را بصورت شدت جريان از 

  .ميكروپروسسوري منتقل مينمايد 
اي حساسيت بيشتر بر. ترانسميترها با دامنه فشارهاي مختلف ساخته ميشوند 

سيستم نسبت به تغييرات فشار بهترين ترانسميتر بايد دامنه فشار مورد نياز 
  .بوسترپمپ را داشته باشد 

  پتانسيومتردر بخش كنترل و فرمان تابلوي برق بوسترپمپ معموالً از يك عدد
در .استفاده ميشود كه بر اساس مقدار فشار مورد نياز بوسترپمپ تنظيم ميگردد 

تيكه فشار سيستم كمتر از فشار پنانسيومتر باشد شدت جريان انتقالي از صور
پرشرترانسميتر به برد كنترل كمتر از شدت جريان متناظر با فشار مورد نياز خواهد 

  .بود كه موجب افزايش فركانس اينورتر ميگردد 
افزايش فركانس برق خروجي از اينورتر موجب افزايش دور الكتروپمپ تا حدي 

ردد كه فشار سيستم را به فشار تنظيم شده برساند و در صورتيكه فشار سيستم ميگ
باالتر از فشار پنانسيومتر باشد عكس اين عمل اتفاق مي افتد تا هميشه فشار سيستم 

  .ثابت بماند 
 تغييرات فشار مذكور نامحسوس و در حد دهم متر فشار ستون آب است لذا فشار 

  .سيستم دائماً ثابت است 
 و افزايش تدريجي 1وع راه اندازي بوسترپمپ با چرخش نرم الكتروپمپ شماره شر

  با افزايش .دور آن براي تأمين مصرف آب لحظه اي شبكه مصرف صورت ميگيرد 
دور الكتروپمپ مذكور به همان نسبت همزمان با افزايش تدريجي مصرف آب 

 فركانس برق خروجي از فركانس برق خروجي از اينورتر افزايش مييابد تا بدانجا كه
در اين زمان دور الكتروموتور و آبدهي آن در . اينورتر به فركانس برق شهر برسد 

از اين لحظه الكتروموتور مذكور با همان . فشار مورد نظر به حداكثر رسيده است 
   قرار ميگيرد 2دور با برق شهر كار خواهد نمود و اينورتر در مدار الكتروپمپ شماره 

افزايش مييابد كه اضافه مصرف آب را نسبت س آن به نرمي از صفر به حدي و فركان
  .به حداكثر آبدهي يك پمپ تأمين نمايد 

با افزايش مصرف آب روشن شدن الكتروپمپ هاي بوسترپمپ به همين ترتيب تا 
  .آخرين پمپ ادامه مييابد 
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روپمپي در صورت كاهش مصرف آب ، فركانس برق خروجي از اينورتر و دور الكت
كه در مدار آن قرار دارد به تدريج كاهش مييابد تا فركانس اينورتر و دور الكتروپمپ 

در اين لحظه الكترپمپي كه ابتدا در مدار اينورتر قرا گرفته بود مجدداً . به صفر برسد 
براي مصرف « ن از مدار برق شهر جدا و در مدار برق اينورتر قرار ميگيرد تا دور آ

به مرور با كاهش مصرف آب اين الكتروپمپ .  اينورتر تنظيم شود لحظه اي توسط
 CHANGE OVERنيز متوقف و از مدار خارج ميشود و الكتروپمپ بعدي با برنامه 

در صورتيكه كاهش مصرف به همين . مشابه اين پمپ در مدار اينورتر قرار ميگيرد 
  .پ ها متوقف خواهند شدمنوال ادامه يابد و مصرف آب به صفر برسد ، كليه الكتروپم

در بوسترپمپ هاي پيشرفته اعم از دورثابت و يا دورمتغير به لحاظ هوشمند بودن 
   .ميشودبرد كنترل آن از سيستم خبر دهنده نيز استفاده 

سيستم خبر دهنده با نشان دادن كدهاي خاص عددي يا حروفي و يا هر دو قادر 
ويي ، سنسور فشار ، و حتي شبكه است وجود عيب را در هر يك از تجهيزات تابل

مصرف نشان دهد و همزمان با آن با تحريك يك آژير يا چراغ چشمك زن در محل 
  .مناسب از قبيل اطاق نگهباني يا اطاق تأسيسات وجود عيب را خبر دهد 

 شخص تعميركار را بدون فوت وقت به محل  ،وجود سيستم عيب ياب و خبردهنده
  .هم ريختن تابلوي برق براي عيب يابي جلوگيري ميكند عيب هدايت مينمايد و از ب

وجود سيستم عيب ياب موجب ميگردد تا براي تعمير و نگهداري بوسترپمپ بتوان از 
  .افراد با تخصص پائينتر استفاده نمود 

معيوب جريان براي رفع عيب تابلويي كافي است كه با خاموش كردن كليد برق مدار 
 الزم را انجام داد و در صورتيكه خرابي مربوط به برق آن را قطع و تعميرات

برق نسبت به تعمير آن اقدام  الكتروپمپ باشد ، با اقدامي مشابه پس از قطع جريان
به . نمود بدون اينكه اختاللي در كار نرمال بوسترپمپ در حال تعمير پيش بيايد 

ه كار خود عبارتي بوسترپمپ براساس برنامه بدون در نظر گرفتن بخش معيوب ب
  .ادامه ميدهد 

  


