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که   یپمپ قابل توجه است، در هر حوزه ا یمصرف انرژ  زانیاز آن جا که م
 .دارد یادیز تی به راندمان پمپ اهم توجه از پمپ ها استفاده شود،

پمپ را  راندمان کند تا ی است که به شما کمک م ی روش 7مقاله شامل  نیا
 .دیکن  یی مپاژ خود صرفه جوپ یها ستمیو در س دیده شیافزا

 .دیادامه با ما همراه شو در
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 ست؟ یراندمان پمپ چ 1#

  دهند و ی م لیرا تشک ی ک یالکتر یانرژ  ی ٪ از مصرف جهان 8 با  یها تقر  پمپ
  یا ژهیو  تیاهم ع،ی صنا یسهم قابل توجه خود از کل مصرف انرژ  لیدل به

 .دارند ی صنعت یانرژ  یها یز یدر مم

  نیبه ا منجر وجود دارند که یادیپمپ ها به تعداد ز ،ی صنعت  سات یتأس در
 یبرا ی توجه به نگران با .مهم باشند اریبس ندیکنترل فرآ یشود که برا ی م

 یها، بهره ور  نهیبه کاهش هز ازیروزافزون ن شیو افزا   ستی ز طیمح
 .صنعت است یموضوع مهم برا  کی یانرژ 

  میکن ی اشاره م یبه سادگ  م،ینک ی صحبت م ی از راندمان هر دستگاه  ی وقت
 لیتبد یگر یرا به شکل د یشکل از انرژ  کیتواند  ی دستگاه م  چقدر که
 .کند

  یآن، در همان واحدها ی داده شود و خروج نیبه ماش  یواحد انرژ  کی اگر
چقدر ساده به  هر .است 50آن % راندمان واحد باشد، مین ،یر یاندازه گ

مورد  یواحدها رایز باشد؛ دهیچیپ  ی تواند کم ی نظر برسد، اما هنوز هم م 
کامال    یهر نوع انرژ  یتوانند برا ی م   یر یاندازه گ ستمیاستفاده توسط س
 .متفاوت باشند

حال کارآمد  ن یکامال  ساده، در ع له یکارها توسط دو وس شتریصنعت ب در
 :شود ی انجام م
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  ان،ی)جر ی ک یدرولیه یرا به انرژ  ی ک یمکان یز: انرژ از مرک  زیگر  پمپ .1
 .کند ی م لیسرعت و فشار( تبد 

 .کند یم لیتبد  ی کیمکان ی را به انرژ  ی ک یالکتر  یانرژ  :یی القا  موتور .2

درصد  93تا   75متوسط و بزرگ  وژی فیسانتر یاز پمپ ها یار یبس راندمان
درصد   70تا   50معموال  در محدوده    زیکوچک ن یپمپ ها ی حت باشد؛ ی م

 .رندیگ ی قرار م

( به شافت ی نسبت قدرت آب )خروج ی از مرکز به سادگ  زی پمپ گر راندمان
 :شود ی نشان داده م  ری( است و با معادله زی)ورود

 Ef =نراندما

 Pw =بآ قدرت 

 Ps =تشاف قدرت 

Ef = PW / PS 
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 یادیپرداخت که بتوان تا حد ز  میخواه یی روش ها ی ادامه به بررس در
 .داد شیراندمان پمپ را افزا 

 

 انتخاب اندازه مناسب پمپ 2#

  ی پمپ، محافظه کارانه عمل م ن ییاست که مهندسان هنگام تع معمول
پمپ عرضه شده   فهیرا از نظر وظ  ی منی محدوده ا کیشامل  اغلب کنند و
 .درن یگ ی است در نظر م ازیبا آن چه که مورد ن سهی در مقا

 یمانند پمپ ها  ی کینامیروتود یمستند است که پمپ ها کامال  
 دهند، ی م لینصب شده را تشک ی٪ کل پمپ ها 80 با  یکه تقر وژی فیسانتر
 .درصد بزرگتر هستند 30-20 معموال  
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از موتور   یشتر ی ب یو فشار به انرژ  انی آن جا که عملکرد باالتر از نظر جر از
 یضرور  ریغ  یند منجر به مصرف انرژ توا  ی بزرگ نم پمپ دارد، اجیاحت
جبران عدم   یبرا یی درجه بزرگ نما کی که ممکن است  ی حال در .شود
که تا حد   ی انتخاب پمپ  اما به نظر برسد؛ ی فن ،ی در روند طراح تیقطع

قابل   زانیتواند به م  ی م  باشد، کینقطه راندمان پمپ نزد نی امکان به بهتر
 .را کاهش دهد یمصرف انرژ  ی توجه 

 

 

 راندمان پمپ شی افزا  یاصالح پروانه برا 3#

روش نسبتا  مقرون به  کیپروانه  اصالح از اندازه باشد، شیپمپ ب اگر
 .شود ی م  دیاست که تول ی کاهش فشار و دب  یصرفه برا
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 دنیرس یگاز برا  چهیکم مصرف تر از استفاده از در  اریدادن پروانه بس تراش
آن و پوشش  نی پروانه، فاصله ب دنیبا تراش رایز است؛ ازیبه هدف مورد ن

  ی نسبت به پروانه کامل برخوردار م یراندمان کم تر  از شود و ی بزرگتر م
  ریبا سرعت متغ یها ویدرا  ،یانرژ  یدر مورد بهره ور  ل،یدل نیهم به .شود

 .اغلب انتخاب ارجح هستند

 

 

 (VFD) ریفرکانس متغ ی وهای درا 4#

سرعت  ریبا فرکانس متغ یوهایدرا  داست،یطور که از نام آن ها پ همان
 انیجر یو تقاضا ی واقع  زانیم  به دهند تا ی م رییچرخش موتور را تغ 

 .کند، برسند دیتواند تول ی آن چه پمپ م  یبه جا ،یکاربرد
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VFDدر دو   یرضرور یغ یمحدود کردن مصرف انرژ  یبرا ها به طور معمول
 :شوند  ی حالت استفاده م 

پمپ است که در مرحله مشخصات  یکاهش سرعت موتور رو یبرا .1
 .از حد بزرگ شده است شیب

مختلف وجود  یعملکرد پمپ در زمان ها یبرا  ی مختلف  یتقاضاها .2
بتواند در صورت لزوم با حداکثر  دیصورت، پمپ با نیا در .دارد
کار  نیبا کمتر از ا ی مدت طوالن یکار کند؛ اما ممکن است برا تیظرف
 .کند

 یبرا ازیمورد ن عات یما/زات یتجه یعنوان مثال پمپ خنک کننده دما به
کار  نی ا اگرچه .کند ریی تغ ی قابل توجه  زانیخنک شدن ممکن است به م

  هیتواند سرما  ی م  یانرژ  نهیدر هز یی دارد اما معموال  صرفه جو نهیهز
 .کند هیرا توج یگذار 
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 ی پمپاژ مواز  یها  ستمیس 5#

 یبرا یانرژ  یبا بهره ور  نیگزیراه حل جا کیمتعدد  یاز پمپ ها  استفاده
VFDمختلف است فی با وظا ی ستمیس یها برا. 

از   شتریب ی حالت" به طور قابل توجه نی"بدتر  طیکه الزامات شرا ی هنگام
خود را در   یعمر کار  شتریتواند ب ی پمپ م  کی کار باشد، یعاد طیشرا

 .نقطه راندمان پمپ صرف کند نی حالت ممکن از بهتر نیدورتر

 ستمیس یتقاضا متوسط   نیتأم  یپمپ دوم و کوچک تر که برا نصب
  تیکمتر از ظرف اریسب ی ات یبار عمل ریبزرگتر را از ز پمپ مشخص شده است،
 .کند ی مطلوب خود خالص م
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و  یسر  یموضوع مقاله پمپ ها  نیدرک بهتر ا یبرا میکن ی م  شنهادیپ
 :دییرا مطالعه نما  یمواز 

 

راندمان پمپ  شی افزا  یافت فشار لوله را برا 6#
 د یمحدود کن

 ی محدود کردن افت فشار اصطکاک  یبرا ستمیس ی لوله کش یساز  نهیبه
 شی افزا تی و در نها  یدر مصرف انرژ  یی صرفه جو یبرا یگر یروش د

 نیغلبه بر چن یباعث کاهش توان پمپ برا رایز راندمان پمپ است؛ 
 .شود ی م  ی تلفات

نصب شده در داخل لوله  یو اجزا ی سطح داخل دمانیلوله، طول، چ قطر
 ی هنگام بررس نیبنابرا .گذارند ی م  ریتأث ستمیار سبر افت فش  ی همگ

 .به آن ها توجه شود دی با یانرژ  یبهبودها

تالش شود تا تعداد خمش ها، انبساط ها و  دیبا  ،ی مرحله طراح  در
آن جا که ممکن است لوله   تا به حداقل برسد و ی انقباضات در لوله کش

  یها تی محدود لیحال، به دل نیا با .باشد کسانیو قطر  می مستق ی کش
 .ستین ریامکان پذ شهی هم نیفضا، ا
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افت فشار   دیبا  زیشده اند ن نیینصب تع یکه برا یی ها چهی در ای اتصاالت 
 با دقت انتخاب شود؛ دیقطر لوله با  ن،یبر ا عالوه .داشته باشند ی نسبتا  کم 

 .کنند ی م  جادیا ی شتر یکوچکتر اصطکاک ب یقطرها رایز

پمپاژ شده به مواد  عات ی تواند گران باشد، به خصوص اگر ما ی م  ی کش لوله
اغلب  نی بنابرا داشته باشد و ازیمانند فوالد ضد زنگ ن یتر   نهیپر هز
 .شود که قطر لوله ها کوچکتر انتخاب شوند ی داده م  حیترج

تواند باعث کاهش مقاومت در از دست دادن   ی م  ی و زنگ زدگ   ی خوردگ
 .مهم است زی لوله ها ن یکردن و نگهدار  زیکه تم ی معن نیا به فشار شود؛
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 دی ببر  نیرا از ب یرضرور یاستفاده غ 7#

 اغلب رسد، اما تعجب آور است که ی به نظر م  ی هیامر بد نی که ا ی حال در
توان   ی کنترل را م یها ستمیس .کنند  ی کار م یضرور  ری پمپ ها به طور غ

 .برد استفاده نشده به کار یخاموش کردن پمپ ها یبرا

آماده به کار و تعداد پمپ   یتواند پمپ ها  ی فشار م ی دهایاز کل استفاده
 .را کنترل کند سیموجود در سرو  یها

 

 یبرا راتیو تعم سیانجام به موقع سرو 8#
 راندمان پمپ شی افزا

تواند باعث   ی م  نیپمپ هم چن یمعمول رو یو نگهدار   ریتعم انجام
تواند باعث   ی م  شیسا ،یا لهیهر وس مانند شود؛ یکاهش مصرف انرژ 
 .کاهش بازده شود

  اریبس افتهی شی فرسا  ی ش ی سا یحلقه ها ی نیگزیپمپ از جمله جا ینگهدار 
  ی نشت م شی باعث افزا  شیباز شدن حلقه سا شیافزا رایز است؛ ی ات یح

  ی م  شیمشابه افزا انیجر دیتول  یبه قدرت پمپ برا  ازین نیبنابرا شود و
 .کند بیتخر ض ی٪ قبل از تعو25- 10تواند تا  ی پمپ را م راندمان و ابدی

مدت    ی طوالن   یها   نهیکاهش هز  یراه برا   نی بهتر  د،یمرحله رس  نیبه ا   ی وقت
 آن است.  یپمپ، ارتقا یانرژ 
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