
قوي فشار پمپ  

 فراهم RO المنتهاي براي يكنواخت جريان بايد پمپها اين. باشد مي RO سيستم هر اصلي اجزاي از يكي قوي فشار پمپ

 مختلر  شرراي  برراي را سيستم مطلوب فشار در نظر مورد جريان نرخ که باشد اي گونه به بايد پمپها اين طراحي. آورد

 انررژي برازدهي لذا. است  RO سيستم بر هزينه موارد از يكي قوي، فشار پمپ انرژي مصرف. نمايد تأمين غشا عمر کاري

 از کمترر فشرار برا RO سيستمهاي در اغلب. است سيستم اقتصادي ارزيابي در اساسي فاکتورهاي از يكي پمپها اين باالي

044Psig  بيشرترين رسريد پروانه خارج به آب که هنگامي پمپها اين در. گيرند مي قرار استفاده مورد سانتريفوژ مپهايپ 

 توليرد قابليرت داراي سرانتريفوژ پمپهراي. شود مي تبديل فشار به سرعت پمپ از آب شدن خارج با آنگاه دارد، را سرعت

 احتيراج RO سيستم در نياز مورد باالي فشار ايجاد براي مواقع برخي در ليكن. هستند يكنواخت و پيوسته جريان و فشار

 سانتريفوژ پمپهاي از مواردي چنين در. است زياد بسيار سرعت با استاندارد پروانه يا ابعاد لحاظ از بزرگ پروانه با پمپي به

 را هرا پروانره از تعردادي فشار بردن باال منظور به اي مرحله چند سانتريفوژ پمپهاي در. شود مي استفاده اي مرحله چند

 .کندمي بعدي پره وارد و کرده آوريجمع قبلي پره از را آب ياتاقان يك. نمايند مي متصل بهم سري بصورت

 مركز از گريز پمپهاي ملکردع

 براال دور با ايمرحله يك مرکز از گريز پمپهاي به نسبت باالتري انرژي بازدهي اي،مرحله چند مرکز از گريز پمپهاي تمام

 کره تنشري نيرروي. دهدمي افزايش 04Psi حداکثر کند،مي عبور آن از که را آبي فشار ايمرحله چند پمپ پره هر. دارند

 برخري در. شرودمي تلر  جريان آشفتگي و اصطكاك توس  کمتري انرژي نتيجه در و يابدمي کاهش شودمي وارد آب بر

 پمپهرا، ايرن برزرگ عيرب. شود مي استفاده پيستوني پمپهاي از ،RO سيستم در نياز مورد باالي فشار تأمين براي موارد

 ايرن طري. باشرد مري تلسكوپي پديده بروز عوامل از سرعت نوسانات اين. باشد مي آنها از خروجي جريان سرعت نوسانات

 کره دارد احتمرا  که گيرد مي خود به تلسكوپ شكل المنت و شده کشيده بيرون به المنت غشا مختل  هاي اليه پديده

 کراهش وسرايل از اسرتفاده است، سرويس در RO سيستم که زماني در بنابراين. شود وارد غشا المنت به مكانيكي آسيب

 .باشد مي مناسبي ايده پيستوني، پمپ دست پايين در( Dampening Device) نوسان دهنده

 منحني پمپ

گيرد، توس  منحني آن پمپ مشخص مورد استفاده قرار مي RO فشار خروجي يك پمپ فشار قوي که در سيستمهاي

مي باشد. منحني پمپ به  (Recycle) برابر با مجموع آب محصو ، آب دور ريز و جريانهاي برگشتي دبي پمپ .شودمي

 1گيرد. همچنان که در نمودار منظور انتخاب مناسبترين پمپ جهت تأمين جريان و فشار الزم مورد استفاده قرار مي

 12509مورد نظر باشد، مد  پمپ از نوع   044psigبا فشار حداقل   104gpmنشان داده شده است، چنانچه دبي 

خواهد بود. از آنجايي که آب ورودي به پمپ، داراي فشار است،  014psigخواهد بود. براي اين ميزان دبي، فشار پمپ، 

باشد که  Psig70 خواهد بود. به عنوان مثا ، فشار آب شهر ممكن است psig210 در حقيقت فشار واقعي پمپ بيش از

و فشار واقعي در خروجي پمپ  کندافت مي  55psigتا  RO اي شني و فيلترهاي فشنگي در باال دستبعد از فيلتره

 .خواهد بود  065psigقوي در اين مثا  فشار



 

در انتخاب يك پمپ فشار قوي، پمپ بايد به نحوي طراحي شود که با توجه به نمودار ذيل، حداکثر بازدهي را داشته 

ر نظر گرفته شود که هيچ گاه پمپ قادر به عبور جرياني بيش از آنچه که طراحي گرديده، باشد. توان پمپ بايد طوري د

در صورت وجود احتما  شكست در  .آيدنباشد. توان حداکثر نيز از حاصل ضرب توان در ضريب اطمينان به دست مي

تور پمپ در باالتر از حداکثر يك مسير و يا باز شدن سهوي يك شير وجود داشته باشد که موجب عملكرد مديد الكترومو

آن شود، از الكتروموتور بزرگتري بايد استفاده نمود. تواني را که الكتروموتور به طور واقعي استفاده  توان انتخاب شده

  .نامندکند، توان شكست ميمي

روري نيست، چه ض  (Oversize)امروزه براي موارد کاربرد آب خالص، معمواًل يك پمپ با ظرفيت بيش از حد طراحي 

اي باشد که فشار و جريان مورد نظر را بسا که نتيجه آن اتالف انرژي مي باشد. طراحي يك پمپ بايد دقيقًا به اندازه

پيش بيني افزايش ناچيز سيستم در آينده، از اين قائده مستثني است. اگر احتما  افزايش ظرفيت زياد در  .تأمين کند

 تواند برروي اسكلتبه طور مستقل ساخته شود. اين ردي  مي RO لي شود که يك ردي آينده باشد بايد اين امكان عم

RO  اسكلتي که در ابتدا ساخته شده براي حالت دوم  که هم اکنون در دسترس است، نصب شود به شرط اينكه اندازه

 .ورد نياز را تأمين کندجهت تعميرات در سرويس نباشد بايد ديگري بتواند آب م RO هايباشد. اگر يكي از سيستم

 بازدهي الکتروموتور

 %92بازدهي الكتروموتور عاملي است که بايد در نظر گرفته شود. بعضي از الكتروموتورها داراي بازده پاييني مانند 

اند قابل مقايسه مي براي الكتروموتورهايي که براي بازدهي باال طراحي شده %88تا  %89هستند. اين مقدار با بازدهي 

جويي انرژي شود. در برخي موارد از پمپهاي فشار قوي شناور که بر روي تواند موجب صرفهباشد. بازدهي باالتر مي

ا به سبب بازدهي انرژي اگرچه اين پمپه .گردداستفاده مي RO شوند، در سيستمهايتيوبهاي تحت فشار افقي نصب مي

اند، اما الكتروموتورهاي شناور آنها بازدهي کمتري نسبت به موتورهاي استانداردي که توس  هوا خنك رواج پيدا کرده

 .شوند، دارد. تنها مزيت اين پمپها، صداي کمتر و شناور بودن آنها استمي

 منابع مورد استفاده
http://www.absunwater.com 
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