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  چكيده  
ايستگاههاي پمپاژ در صنعت آب و فاضالب بعنوان يكي از 

-مراكز حياتي و شريان اصلي انتقال آب از منابع توليد آب بـه شـبكه  

با توجه به اينكه تاسيسات آبرسـاني   .دنباششهرها ميآب هاي توزيع 
لـزوم اسـتفاده از    كننـد، اي مصرف مـي ي قابل مالحظهالكتريك انرژي

ايـن   انـرژي راهكارهاي عملي براي كـاهش و بهينـه نمـودن مصـرف     
اسـتان كرمـان و    ،از سـويي  .گـردد بيش از پيش نمايان ميتاسيسات 

استانهاي نظير اين استان كه از اقليم گرم و خشك برخوردار هسـتند  
امات الزم به عمل آورند. در بايستي در حوزه مصرف بهينه آب نيز اقد

اين پروژه سعي گرديده با اسـتفاده از تكنولـوژي هـاي جديـد بطـور      
اين مهم با توجـه بـه شـرايط     ،خاص اينورتر (راه اندازهاي دور متغير)

 يك ايستگاه پمپاژ داراي قدمت و در حال بهره برداري حاصل گـردد. 
نيـز بـه صـورت    سازي حاصل از بكارگيري اقدامات بهينه نتايج واقعي

  خالصه آورده شده است.
  

درايــو دور متغيــر،  الكتروپمــپ، ايسـتگاه پمپــاژ،  واژگــان كليــدي :
  .مديريت مصرف انرژي و آب

  
  مقدمه

هـاي كشـور در   استان كرمان به عنوان يكي از پهناورترين اسـتان 
واقع گرديده است اين استان از لحاظ آب و كشور شرق منطقه جنوب

م گرم و خشك است و اين موضوع باعث گرديده كه هوايي داراي اقلي
عمالً استفاده از منابع سطحي در اين منطقه به كمترين مقـدار خـود   

سفره هاي آب زيـر زمينـي و بـه    طريق برسد. تامين آب در منطقه از 
با توجه به كاهش شديد  ،گيرد. از سوييوسيله حفاري چاه صورت مي

ــزوالت جــوي و خشــك ســاليهاي اخيــر  تان كرمــان از جملــه اســ ،ن
-استانهايي است كه شديداً با بحران كمبود آب دست و پنجه نرم مي

كند. همچنين وابستگي شديد صنعت آب و فاضالب به مصرف انـرژي  
هاي تامين و استحصال، انتقال و توزيع آب باعـث  برق در كليه پروسه

 گرديده لزوم توجه بيش از پيش به مقوله مصرف در اين حوزه نمايان

گردد با توجه به اينكه مصرف سرانه برق در كشور چندين برابر ميزان 
نرم بين المللي است اين قاعده در خصوص تاسيسات انرژي بر صنعت 
آب و فاضـالب نيــز صــادق بــوده بطوريكــه در هــر ســال مبلــغ قابــل  

-ها، پرداخت بهاي انرژي برق در اين مجموعه مياي از هزينهمالحظه

ه آمار ارائه شده رتبه سوم هزينه هاي صنعت آب و كه با توجه ب باشد
. يكي از تجهيزات كـه سـهم عمـده اي از    ]1باشد [فاضالب را دارا مي

مصرف انرژي را به خود اختصاص داده و در اين پروژه به عنـوان يـك   
هاي سانتريفيوز مستقر تجهيز كليدي نقش ايفا مي نمايد الكترو پمپ

ميدني است كه در اين پروژه در راستاي هاي پمپاژ آب آشادر ايستگاه
بهينه سازي مصرف انرژي و مـديريت در توزيـع آب ذخيـره شـده در     
  مخازن ذخيره به كار كارشناسي و اقدامات عملي پرداخته شده است. 

ضرورت اجراي اين پروژه را مي توان بـه عـواملي همچـون بـاالتر     
ايـت سـاعت   هاي نگهداري و تعميـرات ناشـي از عـدم رع   رفتن هزينه

كاركرد هر دستگاه الكتروپمپ در بخش نگهداري و تعميرات و يا بـاال  
هـاي بـرق توسـط    رفتن هزينه برق مصرفي بـه واسـطه تغييـر تعرفـه    

شركت هاي توزيع برق و نهايتاً مـديريت در ارسـال ميـزان آب مـورد     
-. در مورد عامل آخر مـي ]٢[ نياز شبكه توزيع آب شهرها اشاره كرد

ه به موضوع پرداخت كه يكي از فاكتورهاي موثر در ميزان توان اينگون
فشـار شـبكه    ،كنندگانهاي توزيع توسط مصرفآب مصرفي در شبكه

است بطوريكه هر چه مقدار فشار در شبكه توزيع باالتر باشـد ميـزان   
شده و هر چه مصرف آب در شبكه افزايش يابد ميـزان   زيادترمصرف 

توانـد بـه   مـي نكتـه  يابـد و ايـن    در شبكه توزيع كاهش ميآب فشار 
عنوان يك فاكتور تعيين كننده در محاسبات جهت ارسال بهينـه آب  

  .شودهاي پمپاژ مطرح هاي توزيع توسط ايستگاهبه شبكه
ها چيزي در حدود يك ششـم از انـرژي الكتريكـي در    الكتروپمپ

كنند لذا مصرف بهينـه انـرژي در ايـن تجهيـزات     صنايع را مصرف مي
پارامترها و عوامـل ذكـر شـده در بـاال موجـب      ].  3باشد [ميضروري 

اقدام بـه مهندسـي مجـدد در حـوزه      شركت آبفاي استانگرديده كه 
ها بصورت خاص و راهكارهايي با اسـتفاده  الكتروپمپ مصرف مديريت
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از تكنولوژي جديد موجود در بازار جهت مديريت مصرف آب و انـرژي  
  بنمايد. 

  
  يمميزي انرژمديريت و 

شناسـي تحليـل جريـان    نظام مديريت انرژي بر پايـه روش 
انرژي مبتني بر مدل مفهومي سيستم مرجع انرژي و ترازنامـه انـرژي   

هاي انرژي براي تبيين وضعيت جريان انـرژي و  استوار بوده و شاخص
جـويي انـرژي تنظـيم شـده اسـت. سـطحي از       ارزيابي پتانسيل صرفه

اير عوامل توليد (سرمايه و نيروي جريان انرژي كه به همراه تركيب س
كار) به كمينه شدن كل هزينه توليد منجر شود به عنوان نقطه بهينه 

گردد. تعريف مزبور رقابت انرژي با سـرمايه و كـار را   انرژي معرفي مي
دهد و در صورت بروز تغييرات در فناوري توليد ، بـازار  مدنظر قرار مي

نقطـه بهينـه انـرژي     ،اجتماعي عوامل توليد و ساختارهاي اقتصادي و
اي از اقدامات و ساز مديريت انرژي به مجموعه كند.نيز تغيير پيدا مي

و كارهاي منسجم و بهم پيوسته فنـي، اقتصـادي و مـديريتي اطـالق     
شود كه بـراي پـايش، كنتـرل، تثبيـت و پايـداري جريـان انـرژي        مي

ش بـازده  سـازي كـل هزينـه توليـد و افـزاي     سازماندهي و براي كمينه
يزي انرژي به مجموعه اي از اقدامات شود. مماقتصادي بكار گرفته مي

ه ئــجهــت شناســايي و تعيــين وضــعيت موجــود مصــرف انــرژي و ارا
وضـعيت بهينـه   در راهكارهاي مختلف جهت قرارگيري مصرف انرژي 

توان مميزي انرژي را به انجـام طبابـت    مي عبارتيگردد. به اطالق مي
توانـد  يعنـي مميـزي انـرژي مـي    ، كـرد تعبير  نظربخش مورد بر روي 
هاي هدررفت انرژي را مشـخص كنـد تـا بـا رفـع آنهـا  بتـوان        گلوگاه

مصرف انرژي بخش مورد نظر را در حد نرمـال و اسـتاندارد قـرار داد.    
اين فرايند شامل بررسي روند مصرف انرژي كنوني، بـه دسـت آوردن   

ليل اطالعات بدست آمـده و  پارامترهاي انرژي و در نهايت تجزيه و تح
در حقيقت مميزي انـرژي يكـي    باشد.سازي ميارائه راهكارهاي بهينه

باشد. در اين پروژه برخي ها و ابزارهاي مديريت انرژي مياز زير شاخه
هـاي  نتايج يك مورد عملي از انجام مديريت انرژي در يكي از ايستگاه

  پمپاژ آب شرب شهر كرمان ارائه شده است.
  

  مسئله و نحوه حل آن طرح
هدف: مديريت مصرف انـرژي در ايسـتگاه پمپـاژ مركـزي     
شهرستان كرمان و همچنين تامين ميزان فشـار آب بهينـه در سـطح    
شبكه توزيع آب شرب شهر بـه منظـور اسـتفاده مطلـوب از ظرفيـت      

  منابع آب موجود مخازن ذخيره. 
آبفا  شركت ژياي متشكل از كارشناسان انرنحوه اجرا: در ابتدا كميته

و مشاور مميـزي انـرژي شـركت تشـكيل گرديـد و در همـين راسـتا        
آوري شـد. در ادامـه، مميـزي مصـرف     اطالعات مورد نياز طرح جمـع 

انرژي و آب در سطح ايستگاه پمپاژ بـه روش اصـولي انجـام شـد كـه      
نتيجه آن ارائه پيشنهاداتي در سه بخش كوتاه مـدت، ميـان مـدت و    

ت مصرف انرژي و آب بود كه در ذيل به برخـي  بلند مدت براي مديري
  شود:از آنها اشاره مي

مديريت مصرف انرژي الكتريكي به منظور تغيير ساعت بار  - 
 (جابجايي بار) تا حد امكان

 تعيين فشار بهينه آب در سطح شبكه توزيع آب شرب  - 
 طرح ريزي برنامه دقيق نگهداري و تعميرات پيشگيرانه - 
مصـرفي ايسـتگاه بـا توجـه بـه       جبران سازي توان راكتيـو  - 

 موتوري بودن بار ايستگاه
اســتفاده از راه انــدازي نــرم بــراي كــاهش تــوان مصــرفي  - 

 موتورها در زمان راه اندازي
جايگزيني تجهيزات فرسـوده و بـا مصـرف انـرژي بـاال بـا        - 

 تجهيزات با بازدهي باال
كننـده هـاي دور متغيـر بـراي كنتـرل      استفاده از كنتـرل  - 

 ب در سطح شبكه توزيعپيوسته فشار آ
پس از ارائه پيشـنهادات مـرتبط بـا بهينـه سـازي مصـرف انـرژي در        

بندي شده تا بـه ترتيـب وارد فـاز اجرايـي     ايستگاه، پشنهادات اولويت
-با توجه به اينكه پيشنهادات بلند مدت عموماَ نيازمند سـرمايه شوند. 

نـدمان  باشند، جايگزيني تجهيـزات فرسـوده و بـا را   گذاري بااليي مي
هاي مورد استفاده در ايسـتگاه در دسـتور كـار    پايين نظير الكتروپمپ

بلند مدت شركت آبفا قرار گرفت. هر چند جـايگزيني مـذكور هزينـه    
بااليي را در پي خواهد داشت وليكن توجه بـه دو نكتـه زيـر اهميـت     

كند و لذا پيشنهاد مذكور توجيه اقتصادي موضوع را بيشتر روشن مي
  واهد كرد:نيز پيدا خ

كيلـووات   1800ظرفيت نصب شده الكتروموتورهـا حـدود    - 1
الكتروموتور  2كيلووات و  160 موتورالكترو 10(متشكل از 

 كيلووات) است. 90
روز سال  365ساعته و  24پمپاژ عموماَ به صورت  ايستگاه - 2

انـرژي   باشد كـه ميـزان مصـرف   در حال مصرف انرژي مي
آب توسـط   يزان مصـرف در هر لحظه با توجه به م ايستگاه

. بـار پايـه ايسـتگاه در حـدود     شودمي مشتركين مشخص 
 باشد.% ظرفيت نصب شده مي30

پمپاژ  ايستگاه دياگرام تك خطي ساده شده شبكه برق) 1شكل (
 كه در نرم افزار هاي آنبه همراه جانمايي الكتروپمپمورد مطالعه 

Power Factory Digsilent دهد.شان مين سازي شده است راشبيه 
 2و شماره  1ايستگاه پمپاژ مذكور داراي دو خط خروجي آب شماره 

هاي الكتروپمپ ،)1باشد .در  شكل (ميليمتر مي 900با سطح مقطع 
تغذيه مي شوند و آب شرب مورد نياز  1از باس شماره  6تا  1شماره 

كه از باس  12- 7و  الكتروپمپ هاي شماره  1مصرف كنندگان خط 
كنندگان موجود تغذيه مي شوند آب شرب مورد نياز مصرف 2شماره 

  كنند.را تامين مي 2در خط 
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-پمپاژ به همراه جانمايي الكتروپمپ ) دياگرام تك خطي شبكه برق ايستگاه1شكل (

  هاي آن
يك يـا دو پمـپ موجـود در هـر      ،در مواقع كم فشاري شبكه آبرساني

امين كند و شبكه آبرساني تواند فشار مورد نياز مشتركين را تخط مي
كند. كمبود فشار در سطح شبكه توزيع  در شرايط عادي خود كارنيز 

هـاي مسـكوني را در   بـرج  ساكنينبخصوص  مشتركينآب، نارضايتي 
زياد بودن فشار شبكه نسبت به حالـت نرمـال نيـز     .پي خواهد داشت

  معايبي در پي خواهد داشت نظير:
هـاي انتقـال و توزيـع بـه     رويه نشت آب از لولـه افزايش بي - 

 از شبكه هاييقسمتدليل فرسودگي 

افزايش مصرف آب (آب مصرفي توسط مشتركين متناسب  - 
با سطح مقطع خروجي شيرها و فشار آب در محل مصرف 

 مي باشد)

  آسيب رساندن به خطوط شبكه توزيع آب  - 
با توجه به موارد مطرح شده، كنترل پيوسته فشـار آب  بـا توجـه بـه     

آن به ميـزان مصـرف آب در شـبكه امـري اجتنـاب ناپـذير        وابستگي
. در سيستم متداول موجود، كنترل فشار آب از طريـق  ]3[ خواهد بود

شود. در اين هاي ايستگاه انجام ميروشن و خاموش كردن الكتروپمپ
-روش الكتروپمپ به صورت كامل يا وارد مدار شده يا از آن خارج مي

آن به اندازه توان نامي آن و تغيير فشـار  شود. لذا ميزان مصرف انرژي 
) كـه در  2خط نيز متناسب با توان مصرفي آن خواهد بود. در شـكل ( 

يك روز كاري ياداشت شده است ميزان و نحوه تغيير فشار با استفاده 
  از روش مذكور نمايش داده شده است.

  
  ): تغييرات فشار خط انتقال آب شماره يك با روش كنترل دستي2شكل (

  
آيد با ايـن روش كنتـرل، فشـار خـط     ) بر مي2همانگونه كه از شكل (

 كاهش پايـداري داراي تغييرات زيادي خواهد بود و اين موضوع باعث 
روابط موجود بين پارامترهاي مختلف  .شودخط ميو قابليت اطمينان 

  باشد:ها به صورت زير ميالكتروپمپ

 دبي سيال با سرعت پمپ نسبت مستقيم دارد. - 

      nQ     )1   (  

 هد پمپ با مربع سرعت پمپ نسبت مستقيم دارد. - 

      2nH     )2   (  

 توان پمپ با مكعب سرعت نسبت مستقيم دارد. - 

3nP     )3   (  

انرژي مصرفي توسط پمپ در هر بازه متناسب با  - 
  بازه مصرف است.  حاصلضرب توان در طول


t

t

dttPE
0

)(    )4   (  

Q[ليتر بر ثانيه] دبي سيال :  

n[دور بر دقيقه] سرعت پمپ :  

H[متر] هد پمپ :  

P[كيلو وات] توان مصرفي پمپ :  

Eساعت]: انرژي مصرفي پمپ [كيلو وات  

يابيم كه توان پمپ با مكعب دبي سيال نيز نسبت از روابط فوق درمي
مستقيم دارد. اين يعني اينكه اگـر تـامين دبـي نـامي پمـپ نيازمنـد       

% دبـي نـامي نيازمنـد مصـرف     80مصرف توان نامي آن باشد، تـامين  
% دبي نامي، مصـرف  70% توان نامي پمپ خواهد بود. براي تامين 50

يابد.  لذا در مواقعي كه دبي % مقدار نامي كاهش مي30توان پمپ به 
مورد نياز سيال در حال تغيير باشد اگر بتوان متناسب با تغييـر دبـي   

جـويي قابـل   مورد نياز، توان مصرفي الكتروپمپ را كنترل كرد صـرفه 
بسـياري از  اي در ميزان انرژي مصرفي شاهد خواهيم بود. در مالحظه

شـود كـه بـا    كاربردها، براي كاهش دبي آب از شير فلكه استفاده مـي 
-كاهش سطح مقطع عبوري سيال باعث كاهش دبي آب عبوري مـي 

يابـد. در ايـن روش ميـزان    شود و لذا فشار در خط انتقال افزايش مي
مصرف توان پمپ تغييري نسبت به حالت دبي نامي نخواهد كرد لـذا  

ز انرژي مصرفي را شاهد خـواهيم بـود. در شـكل    اتالف بخش مهمي ا
اي بين ميزان مصرف توان در دو حالـت كنتـرل دبـي بـا     ) مقايسه3(

 25استفاده از شير فلكه و تغيير تعداد دور الكتروپمپ بـا تـوان نـامي    
شود بـا  اسب بخار انجام گرفته است. همانطور كه از شكل مالحظه مي

اي جويي قابـل مالحظـه  به صرفه تواناستفاده از روش كنترل دور مي
  در ميزان توان مصرفي الكتروپمپ مورد نظر دست يافت.  
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): مقايسه ميزان صرفه جويي توان در روش كنترل دور پمپ نسبت 3شكل (

  به روش كنترل با شير فلكه

هاي پايين اسـتفاده از روش كنتـرل دور   )، در دبي3با توجه به شكل (
تـوان  ، 4. طبـق رابطـه   ]4[خواهـد بـود   پمپ بسيار مقرون به صـرفه  

دهد لذا براي كاهش مصـرف انـرژي   سرعت مصرف انرژي را نشان مي
در يك پروسه نوعي بايد يا زمان انجام پروسه را كاهش داد يا سـرعت  
مصرف انرژي كه همان توان است را كاهش داد. معموالَ تغييـر زمـان   

  انجام پروسه سخت تر از كاهش توان مصرفي است.

  فتن راه حل مسئله و نتايج عملي  يا
، الكتروموتوري كه در مواقع طبق آنچه كه گفته شد

نامي نزديك به توان شود با ظرفيت فشار خط وارد مدار مي كمبود
كند كه ممكن است اين ميزان توان مصرفي خود توان مصرف مي

 الزم نباشد و اگر بتوان موتور را با كسري از توان نامي خود وارد مدار
كرد هم فشار خط به خوبي كنترل شده و هم بهينه سازي در مصرف 
آب و انرژي خواهيم داشت. مسئله ديگري كه بايد به آن اشاره كرد 

اندازي موتورهاي بزرگ است. با توجه به اينكه موتورهاي موجود راه
-در ايستگاه مذكور، موتورهاي داراي قدرت بااليي هستند لذا راه

مثلث نيز باعث بروز  ا استفاده از تابلوهاي ستارهاندازي آنها حتي ب
هاي مشكالتي از قبيل تلفات باال، افت ولتاژ خط و امكان بروز تنش
اندازي مكانيكي شديد در موتورها خواهد شد. براي حل مشكل راه

اندازي نرم پيشنهاد شده است. وقوع حوادث و راه ،موتورهاي بزرگ
نيز در بسياري موارد به دليل عملكرد  ها در تاسيسات الكتريكيخرابي

دهد. ها رخ ميمتالنامناسب تجهيزات حفاظتي نظير فيوزها و بي
، قطع شدن يكي از فازها و حتي جابجا شدن سه فازعدم تعادل ولتاژ 

هاي در حال كار تواند به الكتروپمپجاي فازها با هم همگي مي
مالحظات عملي، هاي علمي و آسيب برساند. پس از انجام بررسي

هاي دور متغير كنندهاستفاده از كنترل ،مقابله با موارد فوق براي
موتور، كنترل توان، كنترل نرم راه اندازي  قابليتپيشنهاد شد چرا كه 

گشتاور، كنترل سرعت، حفاظت موتور و بسياري موارد ديگر را دارد و 

باشد. يهمچنين براي استفاده بهينه از انرژي نيز بسيار مناسب م
كيلووات  160دستگاه درايو كنترل دور با توان نامي  دوبدين منظور 

الكتروموتورهاي موجود در ايستگاه پمپاژ نصب خريداري و بر روي 
و  1شد. يك درايو كنترل دور مجموعه الكتروموتورهاي خط شماره 

كند. هم را كنترل مي 2درايو ديگر الكتروموتورهاي خط شماره 
و در مدار قرار نصب  2خط شماره كنترل دور مربوطه به  اكنون، درايو

به منظور مشاهده  .) آورده شده است4گرفته كه تصوير آن در شكل (
تاثيرات درايو مذكور بر روي ميزان مصرف انرژي و فشار خط مورد 

توان و انرژي مصرفي الكتروموتور خط  ،تغذيه، اندازه گيري فشار خط
اري انجام شد كه نتايج مربوط به يك مذكور براي مدت چند روز ك

گيري قابل مالحظه است. براي اندازه 6و  5روز آن در شكل هاي 
مصرفي، يك نظير توان و انرژي الكتريكي  پارامترهاي الكتريكي
 24هاي زماني در بازه METREL MI2292دستگاه آناليزر توان 

  شد. اي ثبتبه صورت ده دقيقه مذكورساعته نصب و پارامترهاي 

  
  

  ايستگاه پمپاژ 2): درايو كنترل دور نصب شده در خط شماره 4شكل (
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  با وجود درايو كنترل دور بر روي خط 2فشار خط شماره تغييرات ): 5شكل (
  

  
  

  ): تغييرات توان و انرژي مصرفي الكتروموتور با وجود درايو كنترل دور6شكل(
  

ربوط به دستگاه آناليزر توان افزار م) كه با استفاده از نرم6در شكل ( 
رسم شده است، نمودار قرمز رنگ (نمودار بااليي) مربوط به ميزان 
توان مصرفي الكتروموتور و نمودار آبي رنگ (نمودار پاييني) مربوط 

  به ميزان انرژي مصرفي الكتروموتور در هر بازه زماني است. 
روموتور با درايو ها يك بار بر روي الكتبه منظور مقايسه، اندازه گيري

كنترل دور و يك بار بر روي الكتروموتور بدون درايو انجام گرديد كه 
به ترتيب  ساعت 24براي  ميزان انرژي مصرفي در دو حالت مذكور

نتايج مذكور حاكي از  .كيلووات ساعت است 3796.1و  3252.8برابر 
آن است كه نصب درايو كنترل دور بر روي الكتروموتور مورد نظر 

  .موجب شده است% مصرف انرژي الكتريكي را 14كاهش بيش از 

  توجيه پذيري فني و اقتصادي، مزايا و مشكالت
ميزان صرفه جويي ريالي ساالنه حاصل شده از ديـد مشـترك و ملـي    

هر كيلـووات سـاعت از   متوسط  با احتساب هزينه  1در جدول شماره 
آورده شـده   ريـال  2000و  293ديد مشترك و ملي به ترتيـب برابـر   

  است.
  1جدول شماره 

ميزان ريالي صرفه جويي حاصله 
  در سال (از ديد مشترك)

ميزان ريالي صرفه جويي 
  حاصله در سال (از ديد ملي)

58103218.5  396609000  
  

ميليـون ريـال    250درايـو فـوق حـدود     خريـد با توجه به اينكه براي 
بـراي دو   هسـاده سـرماي   گذاري شده است لذا زمـان بازگشـت  سرمايه

سال خواهد بود. هر چند كـه   0.63و  4.31حالت فوق به ترتيب برابر 
-ممكن است چنين به نظر برسد كه از ديد مشـترك چنـين سـرمايه   

ولي با در نظر گرفتن مـواردي از قبيـل    سودآوري زيادي نداردگذاري 
-راه تكاهش هدررفت آب، كنترل فشار خطوط آبرساني، حل مشكال

-مصـرف ميـزان كـاركرد   امكـان مـديريت و كنتـرل     اندازي موتورها،

كـه در محاسـبه زمـان     هـا و سـاير مـوارد   كنندگان انرژي در ايستگاه
گـذاري  ، چنـين سـرمايه  انـد گذاري لحاظ نشدهبازگشت ساده سرمايه
پيدا خواهد كرد. هر چند كه از  بسيار مناسبي توجيه فني و اقتصادي

و بازگشـت   ب خواهد بـود ديد ملي، چنين سرمايه گذاري بسيار مناس
  سرمايه پس از حدود هفت ماه انجام خواهد گرفت. 

استفاده از درايو كنترل دور ذكر شده در باال مزاياي بسياري دارد كـه  
 به تعدادي از آنها اشاره مي شود. 

 درصد 14كاهش ميزان انرژي مصرفي حداقل به ميزان  - 1
اندازي نـرم   ديماند و توان راكتيو به دليل راه و يا كاهش حذف - 2

 و اصالح ضريب قدرت  
فشـار آب در سـطح خطـوط شـبكه      و مناسـب  كنترل پيوسته - 3

 توزيع آب
 حفاظت موتور در مقابل اضافه جريان و نوسانات ولتاژ - 4
 حذف تابلو ستاره مثلث و تجهيزات آن - 5
 حذف تابلو خازن - 6
 امكان تعريف حداكثر ساعت كاركرد براي الكتروموتورها - 7
د به مدار الكتروموتورها براي اسـتفاده  امكان تعريف اولويت ورو - 8

 از موتورهاي با بازده باالتر  
امكان ادامه فعاليت الكتروموتور حتـي بـا دو فـاز شـدن ورودي      - 9

 درايو  
 زيـادي همان طور كه گفته شد درايو مذكور داراي قابليت هاي بسيار 

تواند به بهبـود فراينـد مـورد مطالعـه     مي باشد كه استفاده از آنها مي
در كنـار تمـامي    .گنجـد ارائه آنها در اين مقوله نميليكن ور شود منج

مزاياي استفاده از درايو كنترل دور كه به آنها اشـاره شـد، اسـتفاده از    
شـود كـه در   چنين تجهيزاتي مشكالتي را نيز در سيستم موجب مـي 

  شود:زير به برخي از آنها بصورت اجمالي اشاره مي
 شبكه تزريق هارمونيك هاي مزاحم به - 

به دليل اينكه درايـو مـذكور از ادوات الكترونيـك قـدرت بـه منظـور       
كند و توجه بـه اينكـه ادوات فـوق    كنترل ولتاژ و فركانس استفاده مي

ماهيتي غيـر خطـي دارنـد لـذا اسـتفاده از درايـو فـوق باعـث توليـد          
در نقـاطي كـه بـار موتـوري      .شودهاي مزاحم در شبكه ميهارمونيك

دهد، هارمونيك پـنجم بـه   بار سيستم را تشكيل ميقسمت بزرگي از 
كنـد  دليل اينكه گشتاوري مخالف گشتاور توليدي موتـور ايجـاد مـي   

تواند مشكل ساز شود. به همـين دليـل بـر اسـاس اسـتانداردهاي      مي
 .]5هاي مختلـف بايـد محـدود باشـد [    كيفيت توان، دامنه هارمونيك

ان داد كه موتوري كـه بـا   هاي انجام شده در ايستگاه پمپاژ نشبررسي
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استفاده از درايو كنترل سرعت در حال كار اسـت بيشـتر از موتـور بـا     
رســيد وجــود شــود. بــه نظــر مــياتصــال مســتقيم بــه خــط داغ مــي

ترين داليل بروز چنين مشكلي باشد لـذا در  ها يكي از مهمهارمونيك
و هاي مختلـف جريـان   گيري، ميزان دامنه هارمونيكطول دوره اندازه

جريان فاز  3مرتبه  ) نمودار هارمونيك7ولتاژ نيز ثبت شد. در شكل (
جريان فاز اول (نمـودار سـبز)    5اول (نمودار آبي) و هارمونيك مرتبه 

  به همراه نمودار توان مصرفي (نمودار قرمز) آورده شده است.  
 

 
 

جريان  5به جريان(نمودار آبي)، هارمونيك مرت 3مرتبه  ): نمودار هارمونيك7شكل (
  (نمودار سبز) به همراه نمودار توان مصرفي (نمودار قرمز)

 

شود هر چه ميزان كاهش تـوان  ) مالحظه مي7همانطور كه از شكل (
(كنترل بيشـتر درايـو روي ميـزان مصـرف      شود بيشترمصرفي موتور 

هاي توليد شده توسط درايو كنتـرل سـرعت   ، ميزان هارمونيكموتور)
حقيقت براي كاهش ميـزان تـوان مصـرفي، درايـو     شود. در بيشتر مي

قسمت بزرگتري از ولتاژ ورودي را برش دهد كه ايـن امـر باعـث     بايد
خارج شدن شكل موج از حالت سينوسي و نتيجتاَ افزايش هارمونيـك  

هـاي  لذا بايستي با اسـتفاده از فيلترهـاي خـاص هارمونيـك     شود.مي
  مخرب فوق را حذف يا محدود كرد.

 الكتروموتور در بعضي دورهاي خاص لرزش زياد - 
در هنگام كنترل سرعت موتور در برخي سـرعت هـاي خـاص،     

هايي همـراه اسـت كـه بيشـتر از حالـت كـار       كار موتور با لرزش
-ها  كه در بعضي حالتنرمال ماشين است. وجود اينگونه لرزش

رسـد  ها حتي به چندين برابر لرزش حالت كارپايدار موتـور مـي  
ب بروز مشكالتي نظير ايجاد تلفـات بيشـتر، خرابـي    تواند سبمي
  گيرها و آسيب رسيدن به سربندي موتور شود. لرزه

  
  گيري   نتيجه

  
هـاي  اين مقاله، مديريت مصرف انرژي و آب در ايستگاهدر 

پمپاژ آب شرب شهري مورد بررسـي قـرار گرفتـه و بخشـي از نتـايج      
ارائه شـده اسـت. در   مميزي انرژي و آب در يك ايستگاه پمپاژ نمونه 

ادامه، نتايج تست عملي استفاده از درايو كنترل دور براي كنترل توان 
هاي سانتريفيوژ ايستگاه پمپـاژ و همچنـين فشـار    مصرفي الكتروپمپ

آب در خطوط انتقال و شبكه توزيع آبرساني شهري آورده شده است. 
باعـث   هـا نشـان داد كـه اسـتفاده از درايـو مـذكور      نتايج اندازه گيري

درصدي مصـرف انـرژي در ايسـتگاه مـذكور شـده       14كاهش حداقل 
است و همچنين فشار آب در شبكه آبرساني در حد مطلوب خـود بـه   
صورت پايدار نگه داشته شده است. درايو كنترل سرعت مذكور عـالوه  

هاي بسيار مناسب ديگري نيز دارد كه بر كاهش مصرف انرژي، قابليت
ده اسـت. در مقالـه حاضـر بـه دو مـورد از      هـاي آن افـزو  بر جـذابيت 

مشكالت استفاده از درايو كنترل سرعت فوق الذكر نيز اشاره شد كـه  
  در ادامه كار به رفع آنها پرداخته خواهد شد.  
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