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  چكيده  
ايستگاههاي پمپاژ در صنعت هاي استحصال آب و همچنين چاه

آب و فاضالب بعنوان مراكز حياتي و شريان اصلي انتقال آب از 
 باشند. باهاي توزيع آب شهرها ميبه شبكه منابع توليد آب

انرژي الكتريكي قابل  توجه به اينكه تاسيسات آبرساني
راهكارهاي عملي  كنند ، لزوم استفاده ازاي مصرف ميمالحظه

تاسيسات بيش از  براي كاهش و بهينه نمودن مصرف انرژي اين
 ، تغييرتجهيزات انتخاب غير اصولي. گرددپيش نمايان مي

برداري، گذشت زمان و تغيير در سيستم يط بهرهشرا
روي  توانند برهمگي مي و مواردي از اين دست،هيدروليكي 

راندمان سيستم و در كل  ،عملكرد سيستم پمپاژ، راندمان پمپ
اجرا نشدن  ،بر روي كل سيستم پمپاژ تاثير گذارد. از طرفي

ثير هاي پمپاژ نيز خود تابرنامه مديريت بار بر روي سيستم
 گزارشاين در  ت.بسزائي در مصرف انرژي الكتريكي خواهد داش

ها را مورد الكتروپمپدر  انرژي مصرفتا  است شدهسعي 
و اشكاالت احتمالي در سيستم موجود مورد داده  قرار  تحليل

  بررسي قرار گيرد.
چاه  )آبدهي (دبي : الكتروپمپ، ايستگاه پمپاژ، واژگان كليدي

  ي و آب.مديريت مصرف انرژو 
  

  مقدمه
منطقه جنوبشرق  استان كرمان به عنوان پهناورترين استان در

هوايي داراي  كشور واقع گرديده است اين استان از لحاظ آب و
و همچنين كاهش ميزان  اين موضوع .اقليم گرم و خشك است

لزوم مديريت منابع آب  ،سالهاي اخير طينزوالت جوي استان 
. تامين آب در منطقه از كندان مياستان را  بيش از پيش نماي

چاه صورت  فروسيله ح هاي آب زير زميني و بهطريق سفره
نزوالت جوي و  گيرد. از سويي، با توجه به كاهش شديدمي

هايي است استان هاي اخير ، استان كرمان از جملهخشكسالي
كند. حران كمبود آب دست و پنجه نرم ميكه شديداً با ب

 ديد صنعت آب و فاضالب به مصرف انرژيهمچنين وابستگي ش
  ،هاي تامين و استحصال، انتقال و توزيع آببرق در كليه پروسه

 را  لزوم توجه بيش از پيش به مقوله مصرف در اين حوزه
با توجه به اينكه مصرف سرانه برق در كشور  كند. مي نمايان

نرم بين المللي است اين قاعده در خصوص  چندين برابر ميزان
آب و فاضالب نيز صادق بوده  بر صنعتتاسيسات انرژي

ها، پرداخت اي از هزينهمالحظه بطوريكه در هر سال مبلغ قابل
باشد كه با توجه به آمار بهاي انرژي برق در اين مجموعه مي

فاضالب را دارا  هاي صنعت آب وارائه شده رتبه سوم هزينه
هاي پمپاژ آب گاههاي موجود در ايستالكتروپمپ]. 1باشد [مي

ب شرب آهاي تامين هاي مربوط به چاهو همچنين الكتروپمپ
كنندگان انرژي در تاسيسات آب و ترين مصرفبه عنوان مهم

- باشند كه مديريت مصرف و همچنين بهينهفاضالب مطرح مي

سازي مصرف انرژي در اين تجهيزات به بهبود بازدهي كلي 
به همين منظور،  قابل توجهي خواهد كرد.سيستم كمك 

پايش و مميزي مصرف انرژي در "اي تحت عنوان پروژه
تعريف و به انجام رسيد كه   "تاسيسات آب شرب شهري ماهان

ضرورت   اي از نتايج آن در اين گزارش آورده شده است.خالصه
رفتن  توان به عواملي همچون باالتراجراي اين پروژه را مي

 اشي از عدم رعايت ساعتهاي نگهداري و تعميرات نهزينه
كاركرد هر دستگاه الكتروپمپ در بخش نگهداري و تعميرات و 

رفتن هزينه برق مصرفي به واسطه تغيير تعرفه هاي برق  يا باال
شركت هاي توزيع برق و نهايتاً مديريت در ارسال ميزان  توسط

  ]. 2نياز شبكه توزيع آب شهرها اشاره كرد [  آب مورد
  ي در حدود يك ششم از انرژي الكتريكي درها چيزالكتروپمپ
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كنند لذا مصرف بهينه انرژي در اين صنايع را مصرف مي
  . ]4و [ ]3باشد [ ضروري مي تجهيزات

  
  

  مديريت و مميزي انرژي
شناسي تحليل نظام مديريت انرژي بر پايه روش

انرژي مبتني بر مدل مفهومي سيستم مرجع انرژي و  جريان
هاي انرژي براي تبيين توار بوده و شاخصاس ترازنامه انرژي

جويي انرژي ارزيابي پتانسيل صرفه وضعيت جريان انرژي و
جريان انرژي كه به همراه تركيب  تنظيم شده است. سطحي از

كار) به كمينه شدن كل  ساير عوامل توليد (سرمايه و نيروي
-انرژي معرفي مي هزينه توليد منجر شود به عنوان نقطه بهينه

مدنظر  . تعريف مزبور رقابت انرژي با سرمايه و كار را]4[ دگرد
 دهد و در صورت بروز تغييرات در فناوري توليد ، بازارقرار مي

عوامل توليد و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي، نقطه بهينه 
اي از كند. مديريت انرژي به مجموعهنيز تغيير پيدا مي انرژي

و بهم پيوسته فني، اقتصادي و كارهاي منسجم  اقدامات و ساز
شود كه براي پايش، كنترل، تثبيت و مي و مديريتي اطالق

سازي كل سازماندهي و براي كمينه پايداري جريان انرژي
شود. اقتصادي بكار گرفته مي هزينه توليد و افزايش بازده

جهت شناسايي و تعيين  اي از اقداماتمميزي انرژي به مجموعه
راهكارهاي مختلف جهت  انرژي و ارائهوضعيت موجود مصرف 

گردد. به اطالق مي قرارگيري مصرف انرژي در وضعيت بهينه
بر روي بخش  توان مميزي انرژي را به انجام طبابتعبارتي مي

هاي گلوگاه تواندمورد نظر تعبير كرد ، يعني مميزي انرژي مي
مصرف  هدررفت انرژي را مشخص كند تا با رفع آنها بتوان

اين  ي بخش مورد نظر را در حد نرمال و استاندارد قرار داد.انرژ
 فرايند شامل بررسي روند مصرف انرژي كنوني، به دست آوردن
پارامترهاي انرژي و در نهايت تجزيه و تحليل اطالعات بدست 

باشد. در حقيقت مميزي سازي ميارائه راهكارهاي بهينه آمده و
 باشداي مديريت انرژي ميها و ابزارهاز زير شاخه انرژي يكي

تواند در پيشبرد اهداف مديريت انرژي مورد كه نتايج آن مي
نتايج يك مورد عملي از  . در اين پروژه برخياستفاده قرار گيرد

از ماهان، يكي شهر تاسيسات آبرساني انرژي در  مميزيانجام 
  ارائه شده است.هاي كرمان، شهرستان

  
  طرح مسئله و نحوه حل آن

 در تاسيسات آبرساني شهر ماهانمصرف انرژي  مميزي هدف:
به جهت ارائه راهكارهاي مديريت مصرف انرژي در تاسيسات 

  مذكور.
اي متشكل از كارشناسان انرژي در ابتدا كميته نحوه اجرا:
و مشاور مميزي انرژي شركت تشكيل گرديد و در  شركت آبفا
در ادامه،  اطالعات مورد نياز طرح جمع آوري شد. همين راستا

به روش اصولي انجام  تاسيسات مذكورانرژي در  مميزي مصرف
نتيجه آن ارائه پيشنهاداتي در سه بخش كوتاه مدت،  شد كه

بلند مدت براي مديريت مصرف انرژي و آب بود  ميان مدت و
  شود:از آنها اشاره مي كه در ذيل به برخي

تا  ت بارمديريت مصرف انرژي الكتريكي به منظور تغيير ساع - 
  حد امكان (جابجايي بار)

  پيشگيرانه طرح ريزي برنامه دقيق نگهداري و تعميرات - 
هاي ها و الكتروپمپجبران سازي توان راكتيو مصرفي ايستگاه - 

   هاچاه
موتورها  استفاده از راه اندازي نرم براي كاهش توان مصرفي - 

  در زمان راه اندازي
تجهيزات  مصرف انرژي باال باجايگزيني تجهيزات فرسوده و با  - 

  با بازدهي باال
پيوسته  كننده هاي دور متغير براي كنترلاستفاده از كنترل - 

  فشار آب در سطح شبكه توزيع
ها با توجه به تغييرات دبي هاي چاهپمپالكتروتعويض اندازه  - 

  هاچاه
  هاتغيير عمق چاه - 

هاي مشابه ژهالزم به ذكر است تعدادي از اين پيشنهادات در پرو
هاي مربوطه از قبلي به اجرا رسيده است كه نتايج آن در گزارش

   باشد.] موجود مي4جمله [
 يكحلقه چاه و  4سيستم آب شرب شهري ماهان  از تعداد 

ايستگاه پمپاژ تشكيل شده است كه آب مورد نياز بخش مصرف 
ليد . ايستگاه پمپاژ شهر و منابع تودنمايخانگي شهر را تامين مي
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آب در دشت ماهان قرار گرفته است. الزم به ذكر است تمامي 
نمودار تك خطي  باشند.هاي شناور ميها داراي الكتروپمپچاه

ساده شده شبكه برق تاسيسات مذكور كه در  محيط نرم افزار 
Digsilent power factory  پياده سازي شده است در

  آورده شده است. 1شكل شماره 

  
  گرام تك خطي تاسيسات آبرساني): ديا1شكل (

كيلـووات   160الكتروموتـور   4ايستگاه پمپاژ مركـزي از تعـداد   
باشند تشكيل ) كه معموالَ دو عدد از آنها روشن ميپمپ(بوستر

كيلوولـت بــا   4/0/20شـده اسـت. در ايـن ايســتگاه دو تـرانس     
مگاولت آمپركه يكـي از آنهـا بـه صـورت رزرو      1ظرفيت اسمي 

شده است كه ولتاژ فشار ضعيف الزم براي تغذيه باشد، نصب مي
كنـد. الزم بـه   مصرف كنندگان موجود در ايستگاه را تغذيه مـي 

نيز در ايستگاه پمپـاژ مركـزي قـرار     2ذكر است كه چاه شماره 
 1در جـدول شـماره   نيـز  ها چاهاسمي  مشخصات  گرفته است.
  .آمده است

  
  هاچاه اسمي : مشخصات1جدول 

 نصب الكتروپمپعمق  شماره چاه
  [متر]

 قدرت
   اسمي

  [كيلووات]

  اسميدبي 
  [ليتر بر ثانيه]

1  ١  ٩٢  ١٣٢۵  

2  ٧  ١٨۵  ٢۶  

3  ٧  ١٨٠۵  ١۶  

4  ٧  ١٣٠۵  ٢۴  

  
ها به صورت پمپ ها و بوسترفعاليت روشن و خاموش كردن چاه

گيرد. كل تاسيسات مذكور از طريق خط دستي انجام مي

پست فوق كيلوولت آبفاي ماهان از  20اختصاصي 
شود. براي پايش مصرف تغذيه مي كيلوولت 20/132توزيع

 گيري توان و انرژيانرژي در تاسيسات مذكور، دستگاه اندازه
METEREL MI2292 هاي مختلف شبكه نصب در قسمت

  هاي معين شد.گيري در دورهو اقدام به اندازه
 ايستگاه پمپاژ مركزي

انجام شد كه نتايج  2گيري بر روي ترانس تغذيه شماره اندازه
ميزان  2آورده شده است. در شكل  2- 5هاي آن در شكل

فشار ضعيف ترانس مذكور آورده شده  سمتجريان سه فاز 
 35شود يك عدم تقارن حدود است. همانطور كه مشاهده مي

-كه مي وجود داردهاي سه فاز %) بين جريان5آمپري (حدود 

فاز موجود در ايستگاه كنندگان تك تواند به خاطر وجود مصرف
و همچنين عدم تقارن جريان فاز  از قبيل سيستم روشنايي

از آنجا كه عدم تقارن جريان فازها منجر به عبور  باشد. موتورها
شود، كاهش اين جريان از سيم نول و افزايش تلفات شبكه مي

ميزان عدم تقارن به افزايش بازدهي كلي سيستم كمك خواهد 
ميزان مصرف توان اكتيو و راكتيو كل  3در شكل شماره  كرد. 

هاي ، ميزان توان3ايستگاه آورده شده است. با توجه به شكل 
 200كيلووات و  400 به ترتيب برابراكتيو و راكتيو مصرفي 

را طبق  89/0باشد كه ضريب توان نسبتاَ مناسب كيلووار مي
وان بهتر است دهد. الزم به ذكر است ضريب تنتيجه مي 4شكل 

باشد تا مشمول جريمه از طرف شركت توزيع  9/0حداقل 
  نشود.

  

  
  : جريان سه فاز در ايستگاه پمپاژ اصلي2شكل 
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  : ميزان توان اكتيو و راكتيو مصرفي  ايستگاه3شكل 

  

  
  : ضريب توان ايستگاه پمپاژ4شكل 
    

  
 1چاه شماره 

 5- 7هاي نمودارهاي مربوط به مصرف توان اين چاه در شكل
آورده شده است. الزم به ذكر است ضريب توان اين موتور در 

گيري شد كه نسبتاَ اندازه 86/0گيري حدود طول دوره اندازه
 پايين است و دليل آن قطعي مدار بانك خازني موجود در تابلو

 حدود باشد. مصرف توان اين چاه به طور متوسطمي تغذيه
براي مقايسه وضعيت  باشد. دو شاخصكيلووات  مي 84/52
ها نسبت به هم وجود دارد شاخص توان به دبي كه از چاه

آيد. شاخص ديگر تقسيم توان مصرفي به دبي چاه بدست مي
تري باشد كه شاخص دوم شاخص مناسبتوان به دبي به هد مي

هاي مذكور براي باشد. شاخصها با يكديگر ميبراي مقايسه چاه
شاخص اول به  باشد.مي 026/0و  52/3اين چاه به ترتيب برابر 

اين معناست كه به طور متوسط به ازاي توليد هر ليتر آب در 

شود. شاخص دوم به اين كيلووات توان مصرف مي 52/3ثانيه 
معناست كه به ازاي توليد هر ليتر آب در ثانيه و به  ازاي هر 

با مراجعه به  شود.كيلووات توان مصرف مي 026/0متر هد چاه 
 92، توان اسمي الكتروپمپ اين چاه برابر 1جدول شماره
باشد ولي ميزان مصرف توان در اين پمپ طبق كيلوات مي

ات بدست آمده كه وكيلو 84/52هاي انجام شده گيرياندازه
% كمتر از توان اسمي است همچنين ضريب توان 40 اَحدود
خص با تست مجدد تابلوها مشگيري شده نيز پايين است. اندازه

 اصالحو نياز به بوده شد كه بانك خازني موجود در تابلو معيوب 
گيري مجدد دبي واقعي چاه نيز نشان داد دارد. همچنين اندازه
 8به  15از هاي اخير به دليل خشكسالي كه دبي چاه مذكور 

هاي واقعي ليتر بر ثانيه تقليل پيدا كرده است لذا شاخص
خواهند بود كه مقادير  05/0و  605/6مذكور براي اين چاه برابر

توان باشد. راهكارهاي پيشنهادي براي اين چاه را ميبااليي مي
  به صورت زير ليست كرد:

 و افزايش توان الكتروپمپ افزايش عمق چاه - 

تعويض الكتروپمپ با يك الكتروپمپ با ظرفيت اسمي  - 
 و با عمق نصب فعلي كمتر

 تعويض و يا اصالح بانك خازني - 

است با توجه به نياز به تامين آب شرب مورد نياز  الزم به ذكر
شهرستان، پيشنهادات اول و سوم مورد استقبال شركت آبفا 

  قرار گرفته و هم اكنون در حال انجام است.

  
  1: جريان مصرفي چاه شماره 5شكل 
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  1: توان مصرفي چاه شماره 6شكل 

  

  
  1: ضريب توان چاه شماره 7شكل 

  
 
 

 2چاه شماره 

آورده  8- 9هاي ارهاي مربوط به مصرف اين چاه در شكلنمود
شده است. الزم به ذكر است ضريب توان اين موتور در طول 

گيري شد كه مناسب است. اندازه 9/0گيري حدود دوره اندازه
باشد. كيلووات  مي 8/59مصرف توان اين چاه به طور متوسط 

و  3/2 هاي مصرف توان براي اين چاه به ترتيب برابرشاخص
  باشد.مي 127/0

  

  

  2: نمودار ميزان جريان مصرفي چاه شماره 8شكل 
  

  
  2: نمودار توان مصرفي چاه شماره 9شكل 

  
 3چاه شماره 

 10- 12هاي نمودارهاي مربوط به مصرف توان اين چاه در شكل
آورده شده است. الزم به ذكر است ضريب توان اين موتور در 

گيري شد كه مناسب اندازه 972/0گيري حدود طول دوره اندازه
. مصرف و به دليل عملكرد صحيح بانك خازني مي باشد است

باشد كه ميكيلووات  86.33توان اين چاه به طور متوسط 
هاي شاخص باشد.دهنده اضافه بار بودن موتور مذكور مينشان

-مي 0299/0و  39/5مصرف توان براي اين چاه به ترتيب برابر 

  باشد.
  

  
  3: نمودار جريان مصرفي چاه شماره 10شكل 
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  3: نمودار توان مصرفي چاه شماره 11شكل 

  

  
  3: نمودار ضريب توان چاه شماره 12شكل 

 
 4چاه شماره 

و همچنين بانك خازني جهت  1انداز نرماين چاه داراي راه
باشد و نمودارهاي مصرف آن در سازي توان راكتيو  ميجبران
هاي مصرف براي شاخص شده است.آورده  13- 15هاي شكل

ها حاكي از بررسي .0207/0و  6925/2اين چاه عبارتند از 
) دارد كه دليل آن 85/0پايين بودن ضريب توان چاه (حدود 

 تواند عدم انتخاب صحيح ظرفيت بانك خازني باشد.مي

 

                                                 
1- Soft starter 

  
 

  4: جريان مصرفي چاه شماره 13شكل 

  
 

  4: توان مصرفي چاه شماره 14شكل 
  

  
  4: ضريب توان چاه شماره 15كل ش

هاي همچنين در ادامه، مميزي مصرف انرژي بر روي پمپ
تغذيه فشار آب سيستم پمپاژ انجام شده كه به بيان نتايج 

  شود.مورد از آنها اكتفا مي 2مربوط به 
  

  )1ايستگاه پمپاژ (بوستر شماره  1پمپ شماره 
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ين بوستر نمودار جريان مصرفي، توان مصرفي و ضريب توان ا
شود كه آورده شده است. مشاهده مي 16- 18هاي در شكل

كيلووات را در ضريب قدرت  160بوستر مذكور توان نامي 
الزم به ذكر است با توجه  كند.فاز مصرف ميپس 885/0حدود 

به اينكه وظيفه اصلي ايستگاه پمپاژ تامين فشار مورد نياز در 
باشد و با توجه به آب در سطح شبكه انتقال و توزيع آب مي

در فشار شبكه، جريان  مشتركين تاثير ميزان مصرف آب
 هاها تغييرات قابل توجهي دارد كه در شكلپمپمصرفي بوستر

قابل مشاهده است. اين موضوع استفاده از درايو كنترل سرعت 
كند كه به تفصيل توجيه مي به منظور كاهش مصرف انرژي را

  آزمايش عملي قرار گرفته است.]  مورد بررسي و 4[-  ]5[در 
  
  

  
  1: جريان مصرفي بوستر شماره 16شكل 

  

  
  1: توان مصرفي بوستر شماره 17شكل 

  

  
  1: ضريب توان بوستر شماره 18شكل 

 
 ايستگاه پمپاژ  4پمپ  شماره 

نمودار هاي مربوط به جريان و توان مصرفي و همچنين ضريب 
شده است. پايين آورده  19- 21هاي توان اين بوستر در شكل

بودن ضريب توان اين موتور قابل توجه است كه بايستي 
اقدامات الزم از قبيل بازبيني و اصالح بانك خازني موتور انجام 

 پذيرد.

 
  4: جريان مصرفي بوستر شماره 19شكل 

 

 
  4: توان مصرفي بوستر شماره 20شكل 
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  4: ضريب توان بوستر شماره 21شكل 

  
  نتيجه گيري

هـاي  پايش ميزان مصـرف انـرژي الكتريكـي در بخـش     ،ين پروژهدر ا 
مختلف تاسيسات آبرساني شركت آبفاي شهرستان ماهان انجام شد و 

هـاي مـورد   گيري توان و انـرژي در بخـش  بدين منظور، دستگاه اندازه
هـاي زمـاني   گيري ميـزان مصـرف در بـازه   نظر نصب و اقدام به اندازه
هـا محاسـبه شـد و    بـراي چـاه  هـاي مصـرف   مشخص گرديد. شاخص

از نظر ميزان مصرف و ضـريب   پمپهمچنين وضعيت هر چاه و بوستر
-برخـي از مصـرف   ،هـا گيـري توان نيز بدست آمد. بر پايه ايـن انـدازه  

كنندگان مورد مطالعه در وضعيت مناسب و برخي ديگـر در وضـعيت   
 نامناسبي قرار دارند كه در گزارش به آنها اشـاره شـده اسـت. ميـزان    

گيـري شـد.   كيلووات اندازه 400مصرف ايستگاه پمپاژ حدود  متوسط
 620مصرف كل تاسيسـات آبرسـاني حـدود     متوسط همچنين ميزان
نتـايج ايـن گـزارش حـاكي از لـزوم انجـام        گيري شـد. كيلووات اندازه
باشد، چرا كه تغييـر شـرايط   اي در اينگونه تاسيسات ميمميزي دوره

صـرف انـرژي و كـاهش بـازدهي كلـي      عملياتي سيستم به افـزايش م 
  سيستم منجر خواهد شد.

 
  مراجع

  مديريت . ”  1383] رجبي، قنبرعلي، مبيني بيدگلي، عزيز اهللا، 1[ 
  ، سومين همايش بين المللي“مصرف انرژي در سيستم آب و فاضالب

  انرژي.
افزايش بازدهي . ”  1387] ويسي، فرزاد، شمشادي، مهرداد، 2[ 

، دومين همايش ملي آب و “ هاي پمپاژ آب در ايستگاه  انرژي
  فاضالب تهران.

   1388] طاهري اصل، احمد رضا، صادقي، نوربخش، صادقي، اكبر، 3 [
  ،“ مميزي و مديريت انرژي سيستم پمپاژ چاههاي آب شرب ” 

  هفتمين همايش ملي انرژي.
مديريت  " 1391] حسني صفات، سيد محمد، آيين، مرتضي، 4[

دومين كنفرانس  "هاي پمپاژ آب شربدر ايستگاه مصرف انرژي و آب
  انرژي پاك.

  مديريت مصرف ” ] فرماني مرزنكالته، عيسي، اورعي، هاشم،. 5[ 
 ، همايش بين المللي انرژي.“ انرژي در الكتروپمپها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 



 

  
 
 

9

 
 
 
 
 
 

Electrical energy auditing in water supply utilities of Mahan city 
 

S. M. Hasanisefat1 , M. Aien2,3 and M. Gholipour Khajeh2,3 

 
1Kerman water and waste water company 

2Karmania Mahan Energy Co. 
3Graduate University of Advanced Technology 

 
 
 
Abstract 
Water wells and pumping stations are of the most important elements of the water supply process from generation to 
end use points in the cities. As these elements consume considerable amounts of energy for their operation, using more 
practical ways for energy management and energy optimization of such units appears more and more. Some factors 
such as changing the operation conditions, inappropriate selection of devices, and the time, among others cause that 
these systems to operate out of their optimum operating conditions, having less efficiency and so on. In this work, we 
aim to assess the energy consumption of such utilities in an electrical energy auditing program in order to find the 
energy waste bottlenecks and to propose some helpful recommendations to remove these bottlenecks. 
 
Keywords: Electro pump, pumping station, water well’s Debi, energy and water consumption management. 
 
 


