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خالصه
ایستگاههای پمپاژ از جمله مهمترین تأ سیسات در مجموعه های آبرسانی می باشند و همواره بیشترین میزان مصرف انرژی به این تأسیی

اختصیاد دارد

از این ر و بهینه سازی عملکرد آنها از طریق بهبود عملکرد تجهیزات آنها ،اساسی به نظر می رسد یکی از این اقدامات  ،کار کردن هر پمپ در نزدیکیی
نقطه عملکرد آن از طریق نصب شیرهای کنترل فشار می باشد در این مطالعه  ،ایستگاه پمپاژ مبارکه وافی در تصیفیه خانیه آب اصیفهان  ،در دو حالی
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و میزان مصرف انرژی و هزینه برق مصرفی در هر دو حال با یکدیگر مقایسه شده اس
و تجربی به دس

نتایج را به دو صورت تحلیلی

آورده و با یکدیگر مقایسه می نماییم نتایج نشان می دهد که کار کردن پمپ در نزدیکی نقطه عملکرد خود تا  35درصد در کیاه

مصرف انرژی و تا  16درصد تا کاه

واقعی هزینه برق تصفیه خانه اثر دارد

کلمات کلیدی :ایستگاه پمپاژ  ،شیرهای کنترل فشار) ، (PSVشاخص مصرف انرژی ) ، (SECنقطه عملکرد بهینه )(BEP

 -1مقدمه
امروزه امر آبرسانی به عنوان یکی از اولوی

های کاری هر کشوری قراردارد ،چراکه در صورت عدم تأمین آب شرب در شهرهای بزرگ ،تمامی امور آنها

مختل شده و باعث رکود در کارها و اختالل در جریان زندگی میشود همچنین اختالل در امر آبرسانی به روستاها  ،خسارات جبران ناپذیری را در بخ
همراه خواهد آورد با توجه به هدفمند شدن یارانه ها و اهمی

هزینه آب مصرفی ،توجه و دق

بیشتردر طراحی و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ امری اجتناب ناپذیر

می باشد ،تا هزینه انجام کار ،بیهوده باال نرفته و از مصرف بیهوده انرژی جلوگیری شود و آب مصرفی با قیم

کمتر و مناسب تر به دس

مصرف کننده برسد یکی از

این اقدامات  ،کارکرد پمپ در نزدیکی نقطه عملکرد بهینه خود می باشد که مزایای زیادی از جمله استهالک کمتر  ،بازدهی بیشتر  ،عمر پیشتر ،کاه
نگهداری و تعمیرات  ،کاه

کشاورزی به

هزینه های

هزینه های انرژی و را موجب خواهد شد

در سالهای اخیر تحقیقات زیادی بر روی عملکرد بهینه پمپها وایستگاههای پمپاژ صورت گرفته اس

به عنوان مثال ماکل و همکاران][1در زمینه بهره برداری

بهینه (هزینه برق مصرفی) ایستگاه های پمپاژ ،تحقیقاتی انجام دادند در تحقیق مورد نظر آنها از الگوریتم ژنتیک به عنوان الگوریتم بهینه ساز استفاده شد همچنین،
طاهری اصل وهمکاران ] [2نیز در تحقیقات خود ،با بررسی شرایط مطلوب نگهداری الکتروپمپ ها ،عالوه بر بیان لزوم نزدیکی نقطه کارکرد پمپ به  ،BEPتوجه
به شاخص مصرف ویژه انرژی) (SECرا به عنوان معیاری جه

تعیین مطلوبی

سیستم از لحاظ مصرف انرژی ،در هر ایستگاه پمپاژ معرفی می کنند .شفق

و

همکاران] [3نیز به بهینه سازی ایستگاههای پمپاژ از طریق انتخاب پمپ مناسب پرداختند و به این نتیجه رسیدند که انتخاب صحیح پمپ در ایستگاه پمپاژ مورد نظر آنها
می تواند تا  %18در مصرف انرژی صرفه جویی کند همچنین نارویی و همکاران ] [4به بررسی اثر نصب درایوهای کنترل دور در کاه
پمپاژ پرداختند و به این نتیجه رسیدند که  15درصد کاه

دور میتواند تا  40درصد به کاه

انرژی مصرفی ایستگاههای

مصرف انرژی منجر شود ویسی و همکاران ] [5از طریق مدل سازی

دینامیکی  ،یک سیستم واقعی انتقال سیال را بررسی نموده و مصرف انرژی آن را در حال های مختلف برآورد نمودند
مسأله مورد نظر در کار حاضر  ،بررسی تأثیر شیرهای کنترل فشار در بهبود عملکرد مجموعه پمپ ها و بهینه سیازی مصیرف انیرژی در ایسیتگاه هیای پمپیاژ میی
باشد ایستگاه پمپاژ مورد بررسی در این مطالعه  ،ایستگاه پمپاژ مبارکه واق در تصفیه خانه آب اصفهان می باشد که در سال  1388با دبی طرح حیدود ییک متیر مکعیب
در ساع

و با ش

عدد (پنج به عالوه یک) پمپ دو مکشه مدل  250-600به صورت موازی  ،در مدار بهره برداری قرار گرف

مشخصات پمیپ هیای ایین ایسیتگاه

پمپاژ در جدول ( )1ارائه شده اس
در ابتدای راه اندازی این ایستگاه  ،در خروجی پمپ ها فقط شیرآالت قط و وصل و یکطرفه نصب شده بود تا اینکه اخیراً در خروجی هر پمیپ  ،ییک عیدد شییر
کنترل فشار ) (PSVنصب گردید فشار این شیر به گونه ای تنظیم شده اس

که پمپ همواره حول نقطه عملکرد) (BEPخود کار نماید

1

جدول ( – )1مشخصات پمپ های ایستگاه پمپاژ مبارکه تصفیه خانه آب اصفهان

مشخصات
پمپ

دبی

هد

توان

دور

(مترمکعب در ساع )

(متر آب)

(کیلووات)

(دور بر دقیقه)

792

110

400

1450

مشخصات
الکتروموتور

در این مطالعه قصد داریم در ایتدا مجموعه ایستگاه پمپاژ را بدون لحاظ کردن شیرهای کنترل فشار تجزیه و تحلیل نموده و سپ
ارائه دهیم در حال

محلی و به صورت تجربی به دس

می آوریم پ

از به دس

(کیلووات)
400

تحلیلیی از وضیعی

اول کلیه پارامترهای مورد نظر را به صورت تئوری و از طریف منحنی ها و روابط محاسبه نمیوده ولیی در حالی
آوردن اطالعات مورد نظر در هر دو حال

توان

حیال حاضیر

دوم اطالعیات را از طرییق پیای

 ،به مقایسه دو حال با یکیدیگر بیا تأکیید بیر مییزان مصیرف

انرژی  ،از طریق شاخص های تعریف شده می پردازیم و در پایان با تحلیل میزان هزینه برق مصرفی تصفیه خانه در یک دوره مشخص  ،به صیورت واقعیی هزینیه واحید
تولید آب در دوحال

را با یکدیگر مقایسه می نماییم

 -2مواد و روش ها
حل مسأله را در سه مرحله تقسیم بندی می نماییم در مرحله اول ضمن شناسایی مسیر و اطالعات مرتیط با آن  ،منحنی مشخصه سیستم را به دسی
مرحله بعد  ،منحنی پمپ مورد نظر را از کاتالوگ شرک

میی آورییم در

سازنده استخراج نموده و منحنی مشخصه مجموعه پمپ ها را در حاالت مختلف محاسبه می نمیاییم در پاییان

با دا شتن منحنی مشخصه سیستم و مجموعه پمپ ها  ،نقاط کار سیستم را به دس
کنترل فشار در روی خط نصب شده اند  ،اطالعات را از طریق پیمای

می آوریم همان گونه که قیبال ککیر شید در وضیعی

محلی و بدون منحنی به دس

می آوریم در ادامه این بخ

موجیود ایسیتگاه کیه شییرهای

 ،جزئیات مربوط به این سیه مرحلیه

ارائه شده اس
بدست آوردن منحنی مشخصه سیستم
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قدم اول در تجزیه و تحلیل ایستگاه های پمپاژ  ،شناسایی مسیر خط لوله  ،مشخصات خط لوله از قبیل قطر ،جن  ،طول و نیز انشیعابات روی خیط و دبیی تخصییص
داده شده به هر انشعاب می باشد پ
مسیر پمپاژ نشان می دهد  ،به دس

از شناسایی این اطالعات  ،از طریق روابط ارائه شده در مناب می توان منحنی مشخصه سیسیتم را کیه رابطیه افی هید و دبیی را در
آورد رابطه منحنی مشخصه به صورت رابطه ( )1می باشد:
)(1

𝑚𝐻 ∑ 𝐻𝑠𝑦𝑠 = 𝐻𝑠 + ∑ 𝐻𝑓 +

که در آن  Hsysهد مورد نیاز سیستم  Hs ،هد استاتیکی سیستم ناشی از اختالف ارتفاع  Hf ،اف هد اصطکاکی ناشی از جداره لوله در طول مسیر و  Hmافی هیدهای
موضعی ناشی از اتصاالت و شیرآالت می باشد که واحد تمامی این هدها متر اس

الزم به ککر اس

اس

که در رابطه ( )1از ترم های مربوط بیه افی

سیرع و فشیار

استاتیکی صرف نظر شده اس
برای به دس
اس

آوردن اف

هد استاتیکی کافیس تراز ارتفاعی محل ایستگاه پمپاژ و بحرانی ترین نقطه مسیر را داشته باشیم که در اینجا بحرانی ترین مسییر ،مسییری

که از ایستگاه پمپاژ ،آب را به مخزن مبارکه می ریزد مهمترین بخ

هد اصطکاکی بوده که برای محاسبه آن روابط متعددی ارائه شده اس و میا در

رابطه  ،اف

اینجا از رابطه هیزن-ویلیامز استفاده می کنیم که این رابطه به صورت رابطه ( )2می باشد:
)(2
که در آن  Hfاف

) 𝐻_𝑓 = (10.67 × 𝐿 × 𝑄^1.852)/(𝐶^1.852 × 𝐷^4.87

هد اصطکاکی ناشی از جداره لوله بر حسب متر  L ،طول خط لوله بر حسب متر  D ،قطیر خیط لولیه بیر حسیب متیر  Q ،دبیی خیط لولیه بیر حسیب

مترمکعب بر ثانیه و  Cضریب هیزن که بسته به جن

لوله و میزان عمر و زبری آن از  80تا  140متفاوت اس

که ما در اینجا بر اساس جداول برای لوله های فیوالدی بیا

عمر  10سال  ،این ضریب را  110در نظر می گیریم
معموالً پارام تر سوم در رابطه هد سیستم یعنی اف
نمود که ما نیز جه

های موضعی ناشی از اتصاالت و شیر آالت در برابر دو پارامتر دیگر  ،ناچیز بیوده و میی تیوان از آن صیرف نظیر

ساده تر شدن مسأله از آن صرف نظر می نماییم پ

مجموعه پمپ ها و دیگر اف

از محاسبه تمامی اف ها  ،آنهیا را در ضیریب اطمینیان  %50ضیرب میی نمیاییم تیا اسیتهالک

های موضعی با این ضریب جبران شوند

2

بدست آوردن منحنی مشخصه پمپ
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آوردن منحنی مشخصه پمپ  ،کافیس

برای به دس

با در دس

داشتن نوع و مدل پمپ مورد نظربه کانالوگ های شرک

پمپیران] [6مراجعه نماییم پمپ های

مورد استفاده در ایستگاه پمپاژ مبارکه از نوع دو مکشه  ،مدل  250-600بوده و قطر پروانه همگی آنها  554میلیمتر می باشد همان گونه که می دانیم منحنی پمپ های
موازی با حال

تک پمپ متفاوت بوده و و بایستی از روی منحنی تک پمپ آنها را به دس

تک پمپ را در هدهای ثاب

آوریم که این کار به دو روش انجام می گیرد در روش اول  ،منحنی

 ،دبی را  Nبرابر می کنیم ( Nتعداد پمپ های موازی مورد نظر) و منحنی را رسم می نماییم

در روش دوم  ،ابتدا رابطه ریاضی منحنی تک پمپ را به دس

از طریق آن  ،رابطه ریاضی پمپ های موازی را به دس

آورده و سپ

آورده و منحنی مربوطه را

رسم می نماییم بدون در نظر گرفتن اثبات رابطه  ،با فرض در نظر گرفتن منحنی مشخصه تک پمپ به صورت یک منحنی درجه دوم به صورت رابطه ( )3که در آن
 Hو  Qبه ترتیب هد و دبی و  b ، aو  cضرایب ثاب

می باشند  ،منحنی  Nپمپ موازی به صورت رابطه ( )4حاصل می شود :
)(3
)(4
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از به دس

پ

𝑐 𝐻 = 𝑎𝑄^2 + 𝑏𝑄 +

𝑐 𝐻 = 𝑎(𝑄 ⁄ 𝑁)^2 + 𝑏(𝑄 ⁄ 𝑁) +

به دست آوردن نقاط کار سیستم
آوردن منحنی های مشخصه سیستم و مجموعه پمپ ها  ،کافیس

این دو گروه منحنی را با یکدیگر تالقی دهیم تا محل تالقی  ،نقیاط کیار سیسیتم

را نشان دهد
الزم به ککر اس

که فقط برای حالتی که  PSVروی خطوط نباشد نقاط کار را از طریق تالقی منحنی ها به دس

پمپ ها  PSVنصب شده اس
دس

می آورییم و در حیالتی کیه بیر روی خروجیی

 ،دبی ها را از طریق دبی سنجی محلی و هد خروجی پمپ ها را از طریق فشارسنج دیجیتالی نصب شیده بیر روی خروجیی پمیپ هیا بیه

می آوریم
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شاخص مصرف انرژی

شاخص مصرف انرژی یا به اختصار  SECمیزان مصرف انرژی به ازای تولید یک واحد از محصول مورد نظر را نشان می دهد که رابطه آن به صورت رابطه ()5
می باشد
)(5

𝑄𝑆𝐸𝐶 = 𝑃/

که در آن  Pتوان مصرفی و  Qدبی تولیدی می باشد
محصول مورد نظر در اینجا  ،همان آب خروجی ایستگاه پمپاژ می باشد به عبارتی دیگر بایستی مشخص کنیم به ازای یک واحد آب خروجی از ایستگاه پمپاژ،
چه مقدار واحد انرژی مصرف می شود که هر چقدر این شاخص  ،کمتر باشد بهتر بوده و نشان دهنده بهینه تر بودن مصرف انرژی می باشد بدین منظور الزم اس

که

میزان ان رژی مصرفی را محاسبه نماییم مبنای محاسبه انرژی مصرفی را حال تک پمپ در نظر گرفته و با داشتن دبی و هد می توان توان را از رابطه ( )6محاسبه و یا این
که مستقیماً از روی منحنی توان – دبی شرک

پمپیران  ،توان مصرفی را محاسبه نماییم هدف در اینجا صرفاً محاسبه انرژی مصرفی بوده و کاری به مباحث انتخاب

الکتروموتور و نخواهیم داش
)(6

𝜂𝑃 = (𝛾 𝑄 𝐻)/

که در آن  γوزن مخصود آب  Q ،دبی پمپاژ  H ،هد تولیدی پمپ و  ηبازدهی پمپ در نقطه کار می باشد
 -3نتایج
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منحنی مشخصه سیستم

همانگونه که قبالً ککر شد بحرانی ترین مسیر از لحاظ میزان اف
با مشخصات مختلف تشکیل شده اس

هد  ،مسیری اس

که از ایستگاه پمپاژ به سم

که مشخصات این مسیرها در جدول ( )2ککر شده اس

( ، )2منحنی مشخصه سیستم مورد نظر به صورت شکل ( )1به دس

می آید

3

مخزن مبارکه می رود که این مسیر از  5خیط لولیه

با در نظر گرفتن توضیحات بند قبیل و بیا اسیتفاده از اطالعیات جیدول

جدول ( – )2مشخصات مسیر خط لوله مورد نظر در منحنی مشخصه سیستم
درصد دبی)(q/Q

طول خط لوله (متر)

قطر خط لوله (میلیمتر)

مسیر

1

5140

1000

مسیر 1

0/92

4388

800

مسیر 2

0/83

7403

800

مسیر 3

0/67

2739

800

مسیر 4

0/37

11753

700

مسیر 5

شکل ( – )1منحنی مشخصه سیستم
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منحنی مشخصه پمپ

منحنی مشصه دبی – هد تک پمپ از کاتالوگ های پمپیران به صورت شکل ( )2می باشد :

شکل ( – )1منحنی مشخصه سیستم

شکل ( – )2منحنی مشخصه پمپ 250 - 600

منحنی مشخصه دو الی پنج پمپ موازی به صورت شکل ( )3حاصل می شود :

شکل ( – )3منحنی مشخصه پمپ 250 - 600
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نقاط کار سیستم

از تقاط منحنی های مشخصه و سیستم  ،نقاط کار حاصل می شود که نتیجه در شکل ( )4ارائه شده اس

شکل ( – )4نقاط کار سیستم

نقاط کار سیستم در حال بدون  PSVدر جدول ( )3نشان داده شده اس
معیار انتخاب الکتروپمپ حال تک پمپ اس

همچنین نقاط کار در حال

 ،هد خروچی تک پمپ اهمی

وجود  PSVدر جدول ( )4ارائه شده اس

از آنجایی کیه

دارد

جدول ( – )3نقاط کار سیستم در حالت بدون PSV

هد (متر)

دبی کل خروجی (مترمکعب در ساع )

تعداد پمپ در مدار

63

1854

1

93

2577

2

105

2832

3

111

2936

4

113

2988

5

جدول ( – )4نقاط کار سیستم در حالت وجودPSV

هد خروجی هر پمپ (متر)

دبی کل خروجی (مترمکعب در ساع )

تعداد پمپ در مدار

108

828

1

-

1566

2

-

2340

3

-

2772

4

-

2952

5

حال از نتایج به دس

آمده در قسم

مصرف انرژی را در هر دو حال

به دس

های قبل  ،جه
می آوریم سپ

محاسبات مربوط به انرژی و هزینه استفاده می نماییم در ابتدا از طریق شیاخص مصیرف انیرژی )(SEC
 ،به صورت واقعی اطالعات مربوط به کارکرد پمپ های ایستگاه پمپاژ در دوره مشخصی از سیال را همیراه

با قبض برق مصرفی تصفیه خانه در همان دوره استخراج نموده و میزان صرفه جویی ریالی در دو حال
-4-3

را محاسبه می نماییم

شاخص مصرف انرژی

انرژی مورد نیاز حاصل که پایه اصلی انتخاب الکتروموتور می باشد و شاخص مصرف انرژی برای حال
 PSVدر جدول ( )6نشان داده شده اس

5

عدم وجود  PSVدر جدول ( )5و برای حال

وجود

جدول ( – )5شاخص مصرف انرژی در حالت بدون PSV

SEC

توان مصرفی کل (کیلووات)

دبی کل

تعداد پمپ در مدار

0.26

483

1854

1

0.37

2*483

2577

2

0.51

3*483

2832

3

0.66

4*483

2936

4

0.81

5*483

2988

5

جدول ( – )6شاخص مصرف انرژی در حالت وجود PSV

درصد کاه

SEC

توان مصرفی کل (کیلووات)

دبی کل

تعداد پمپ در مدار

0.38

312

828

1

0.40

2*312

1566

2

0.40

3*312

2340

3

0.45

4*312

2772

4

0.53

5*312

2952

5

شاخص مصرف انرژی در حال

وجود PSVنسب

به حال

وجود  PSVدر شکل ( )5جدول ( )7با یکدیگرمقایسه شده اند :

شکل ( – )5شاخص مصرف انرژی به ازای تعداد پمپ های مختلف
جدول (– )7درصد کاهش  SECدر حالت وجود  PSVدر مقایسه با عدم وجود PSV

درصد کاه

-5-3
در این بخ

SEC

تعداد پمپ در مدار

+%46

1

+%8

2

-%22

3

-%32

4

-%35

5

هزینه انرژی مصرفی
 ،دوره مورد بررسی را مرداد ماه سال  1396از  96/05/01الی  96/05/31در نظر می گیریم در هزینه های ثب

مصرف و بهای پیک فصل را مدنظر قرار می دهیم با تحلیل قبض برق ،هزینه هر کیلووات ساع
برابر 21.4تومان به دس

(بدون در نظر گرفتن هزینه های دیماند و هزینه های ثاب

می آید کارکرد واقعی ایستگاه پمپاژ مبارکه در این دوره به صورت جدول ( )8می باشد:
6

شده در قبض برق تنها هزینه
و )

جدول (– )8کارکرد واقعی ایستگاه پمپاژ مبارکه در مرداد ماه 1396

جم کل

پنج پمپ

چهار پمپ

سه پمپ

دو پمپ

تک پمپ

تعداد پمپ در مدار

746

0

153

488

82

23

ساعات کارکرد

706056

0

190944

456768

51168

7176

توان مصرفی(کیلووات ساع )

1713492

0

424116

1141920

128412

19044

دبی تولیدی(مترمکعب)
مصرفی(تومان)

15109598

هزینه کیلووات ساع

8.8

شاخص هزینه انرژی (نسب

هزینه به دبی)

حال کارکردهای جدول ( )8را برای حالتی درنظر می گیریم که  PSVها در سیستم وجود ندارند میزان کارکرد پمپ ها در این حال
حال قبل در نظر گرفته می شود نتایج در این حال نیز در جدول ( )9به صورت خالصه ارائه شده اس

دقیقاً مشابه با

:

جدول ( – )9کارکرد فرضی ایستگاه پمپاژ مبارکه در مرداد ماه ( 1396فرض عدم وجود )PSV

چهار پمپ

سه پمپ

دو پمپ

تک پمپ

تعداد پمپ در مدار

پنج پمپ

جم کل
746

0

153

488

82

23

ساعات کارکرد

993029

0

195596

707112

79212

11109

انرژی مصرفی(کیلووات ساع )

2085180

0

449208

1382016

211314

42642

دبی تولیدی(مترمکعب)
هزینه کیلووات ساع

21250821
10.2

مصرفی (تومان)

شاخص هزینه انرژی (نسب

هزینه به دبی)

 -4بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه  ،ایستگاه پمپاژ مبارکه در دو حال

در حال

مورد بررسی و تحلیل قرار گرف

) (PSVنصب نشده باشد و به صورت نحلیلی و تئوری  ،اطالعات مربوط به دبی و هد را به دس

اول فرض کردیم که در خروجی پمپ ها شیر کنترل فشار

آوردیم در حال

دوم (که وضعی

کنونی ایستگاه به همین صورت

اس ) با وجود شیرهای کنترل فشار که هر کدام بر روی نقطه عملکرد بهینه پمپ ها تنظیم شده اند  ،از طریق دبی سنجی محلی اطالعات مربوط به دبی و از طریق
فشارسنج دیجیتال نصب شده در خروجی پمپ ها اطالعات مربوط به هد را به دس
در دو حال

پرداختیم این شاخص در حال

شاخص نشان دهنده حال

تک پمپ و دو پمپ  ،با نصب  ، PSVافزای

در مقدار را نشان می دهد اما بایستی توجه داش

که صرف افزای

این

بهینه نمی باشد و بایستی میزان نزدیکی عملکرد پمپ به نقطه عملکرد بهینه را نیز مدنظر قرار داد چرا که خارج از نقطه بهینه کار کردن پمپ

 ،موجب استهالک شدید و کاه
ایستگاه ،برای حال

آوردیم سپ

با در دس

داشتن این اطالعات  ،به بررسی شاخص مصرف انرژی

عمر پمپ و افزای

هزینه های تعمیرات و نگهداری آن می شود همچنین الگوی مصرف این ایستگاه نشان می دهد که این

تک پمپ و دو پمپ طراحی نشده اس

و طراحی اصلی آن برای سه پمپ به باال و علی الخصود پنج پمپ همزمان می باشد با افزای

پمپ های در مدار از سه پمپ تا پنج پمپ  ،شاخص مصرف انرژی نسب

به حال

بدون  PSVبه طرز قابل توجهی کاه

تعداد

می یابد به گونه ای که پنج پمپ با PSV

در مدار ،شاخص مصرف انرژی ای تا حدود  %35کمتر از پنج پمپ بدون  PSVدر مدار دارد همچنین بررسی و تحلیل قبض برق مصرفی تصفیه خانه نشان داد که
عدم کارکرد پمپ های ایستگاه پمپاژ مبارکه در خارج از نقطه عملکرد آنها  ،می تواند هزینه برق مصرفی تصفیه خانه را حداقل تا  %16افزای
اس

نسب

دهد بنابراین الزم

به کارکرد صحیح ایستگاه های پمپاژ و انتخاب صحبح تجهیزات و کار کردن پمپ ها در نقطه عملکرد بهینه ) (BEPآنها توجه اساسی شود تا عالوه بر

کاه

استهالک تجهیزات و افزای

کاه

یابد

عمر آنها  ،هم در هزینه های نگهداری و تعمیرات آنها کاه

قابل مالحظه ای به وجود آید و هم هزینه های انرژی ایستگاه پمپاژ

تشکر و قدردانی
در پایان الزم می دانم از مهندس ناصر اکبری مدیری
که در انجام این پژوه

محترم آبرسانی استان اصفهان و نیز مهندس اسماعیل گرجی زاده ریاس

از راهنمایی ها و تجربیات آنها بهره برده ام  ،قدردانی نمایم
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محترم تصفیه خانه آب اصفهان
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