• Општо
• Потрошувачи на енергија во системот за
водоснабдување
• Исплативи интервенции
• Типични наоди при енергетска контрола на
пумпна станица
• Мерки со ниски трошоци
• Мерки со трошоци од средна големина
• Други мерки
• Пример – мерка за енергетска ефикасност

• Системот за снабдување со питка (слатка) вода
треба да обезбеди постојано снабдување на
квалитетна вода до сите потрошувачи.
• Системот не смее да има цевни меѓуспоеви со
цевководи кои содржат и пренесуваат друг вид на
води или течности, за да се избегне можноста за
загадување на питката вода.
• Питката вода до потрошувачите се доставува под
притисок.
• Секој литар вода кој поминува низ системот за
водоснабдување има поврзани трошоци (за да се
одземе од природниот ресурс, преработи и достави
до потрошувачот).
• Трошоците за енергија за преработка и снабдување
со питка водата зафаќаат голем дел од општинскиот буџет.
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Добро димензионирани и нагодени пумпи
Отстранување на сите протекувања
Автоматска контрола
Управување со притисокот
Мерење и надгледување
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Неефикасни пумпи и мотори
Несоодветен притисок и проток
Несоодветно димензионирани цевки
Несоодветни побарувања
Предимензионираност на системот

• Ревизија и корекција на побарувањата
• Подобрување на факторот на моќност (0.98)
• Подобрување на работните практики и
одржувањето
• Да се одвои нископритисното од
високопритисното оптоварување
• Минорни корекции на пумпата/ите
• Откривање на протекувања и поправка
• Репрограмирање на работата на пумпите
• Работа при стартување: моторите не се под
полно оптоварување

• Инсталација на кондензатори – подобрување
на факторот на моќност
• Прекинување на колото
• Замена на неефикасните пумпи
• Инсталација на енергетски ефикасни мотори
• Подобрувања во цевководите – вшмукување
и излезен проток
• Примена на меки стартери
• Примена на фреквентна регулација – за
променливи побарувања (канализација)

• Кога пумпите имаат повеќе операции, треба
разумно да се комбинира нивниот погон и да
се избегнува придушување.
• Да се постави бустер пумпа за неколкуте
области со повисок воден столб (глава).
• Да се намали притисокот ако е повисок од
бараниот – со тоа се намалува непотребното
оптоварување.
• Обновување и реконструкција на
водоводните цевки.

Оптимизација на пумпите
Набавката треба да се базира на ефикасноста, а не на набавната
цена!!
Од вкупните трошоци за пумпата, во текот на животниот век:
 3% за набавка на пумпата
 74% за енергија
Поефикасна пумпа има потреба од помалку одржување и справување со дефекти (време вон погон).
Типични енергетски заштеди за целосниот пумпен систем:
 ДИМЕНЗИИ – правилното димензионирање на пумпата според
оптоварувањето: 10-30%
 БРЗИНА – погон со променлива брзина се прилагодува по
потреба: 5-50%
 ПОБАРУВАЊА НА СИСТЕМОТ – да не се пумпа поголем проток
и притисок од потребните: 5 – 20%.

