GRUNDFOS PRODUCT CENTER

Generátor křivek

Stáří čerpadel ovlivňuje
jejich provozní náklady
Jak čerpadla stárnou, jejich výkon se pomalu snižuje. Nižší účinnost
čerpacích systémů zvyšuje náklady na energii. Tento proces je přitom
nevyhnutelný a trvalý.
Společnosti provozující tyto soustavy tyto změny často nepředpokládají
a řeší problémy až ve chvíli, kdy se objeví problém a nastanou obtíže s
dodávkou vody.

Dobrá znalost celé vodárenské soustavy přitom dokáže přinést značné
ekonomické úspory.
Nestačí spoléhat jen na údaje na štítku čerpadla a předpokládat, že
dopravní schopnosti čerpadel se s přibývajícícmi roky provozu nemění.
Proto Grundfos poskytuje on-line generátor křivek pro porovnání aktuální
Q/H křivky a křivky původního (nového) čerpadla.

Generování křivek pomocí Grundfos Product Center
Porovnání aktuální křivky s původní křivkou čerpadla lze provést
pomocí několika kroků.
Krok č. 1: Vygenerujte si původní křivku čerpadla pomocí
návrhového programu Grundfos Product Center.
Krok č. 2: Změřte průtok (Q), výstupní tlak (H), hladinu vody a výkon
(P1) při maximálních otáčkách čerpadla v tomto pořadí:
a. S uzavřeným ventilem (=nulový průtok) - měření
statické hladiny vody.
Čerpadlo smí běžet při zavřených armaturách
maximálně 30 vteřin. Hladina se měří při vypnutém
čerpadle.
b. Poté měření provádějte při různých průtocích (regulování
průtoků pomocí ventilu) - čím více změřených bodů, tím
přesnější křivku získáte.
Hladiny vody se měří po ustálení dynamické hladiny vody.
c. S plně otevřeným ventilem - maximální průtok
(dynamická hladina vody).
Krok č. 3: Ze zadaných údajů se vygeneruje křivka s naměřenými
hodnotami pro porovnání s původní křivkou čerpadla.

Bude vygenerována zpráva ve formátu pdf, která ukazuje pokles
účinnosti a možné potenciální úspory.
• U čerpadel, která jsou v provozu 5-10 let, mohou možné
kalkulované úspory přispět k většímu zájmu o aktuální stav
čerpadla i jeho pravidelnou údržbu.
• Pokud by příčina poklesu výkonu čerpadla byla způsobena například
netěsností nebo mechanickým selháním, lze čerpadlo servisními
techniky uvést do stavu pro spolehlivý dlouhodobý provoz.
• V některých případech (především u starších čerpadel) může
být ekonomicky výhodnější variantou pořízení nového čerpadla.
Doba návratnosti investice může být díky výrazně nižší
energetické náročnosti moderních čerpadel překvapivě krátká.
• Pokud vlastníte čerpadlo jiného výrobce než Grundfos, nabízíme
službu Pump Audit. Tuto službu provádí zkušení pracovníci, kteří
pomocí výpočtů a měření dokáží navrhnout správnou regulaci
a nastavení čerpadla, případně navrhnou nové čerpadlo s
kalkulací doby návratnosti a energetických úspor.

Proberte s odbornou firmou zabývajíci se vrty či studnami možná opatření nebo
kontaktujte zástupce společnosti Grundfos.
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Q = průtok
H = výstupní tlak (dopravní výška)
(použijte snímač hladiny k měření Hstatický a Hdynamický)
Level

Hstatický
Hdynamický

Hrozdíl = Hdynamický* + Hměření + Htření**
*: 		 Při nulovém průtoku (uzavřený ventil) je Hdynamický stejný jako Hstatický
**: Zákazník rozhoduje, zda počítat Htření
		(Htření je tlaková ztráta třením v potrubí od čerpadla k tlakoměru.
		 Použijte „Výpočet ztrát třením“ v GPC v položce „Nástroje“)

Průvodce pro výpočet poklesu účinnosti
V programu Grundfos Product Center (www.product-selection.
grundfos.com) vyhledejte vaše stávající čerpadlo zadáním přesného
názvu anebo objednacího čísla (8-číselný kód).
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Jakmile se vám zobrazí produktová stránka čerpadla, klikněte na
„Zobrazit pokročilé volby“ => „Další křivky“ => „Vložit vlastní křivku“.
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Zobrazí se následující tabulka pro doplnění
změřených údajů Q, H a P1.
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Po zadání údajů klikněte na „Generovat“ a zobrazí se vám
následující křivky. Přerušovaná čára znázorňuje aktuální křivku
čerpadla, tj. sníženou oproti původní křivce.

Závěr: Křivka ukazuje, že pro udržení průtoku 17 m3se příkon zvýšil o 1 kW.
S požadavkem čerpání 9 hodin denně se to rovná 3 285 kWh za rok, neboli 16% nárůstu spotřeby energie.

Některé společnosti se snaží šířit informace o udržování vysoké účinnosti čerpacích systémů.
Některé firmy pro vrtání studní se specializují na pomoc zákazníkům při optimalizaci čerpání spodní vody. Dánská vrtná firma
Brøndbøringsfirmaet Brøker, Holbæk, Dánsko, se obrátila na Grundfos, zda bychom mohli vyvinout generátor křivek, který by
zjednodušil proces sběru dat na místě. Tento program je nyní k dispozici v Grundfos Product Center (GPC).
Přečtěte si o vrtné firmě Brøker a o tom, jak ji Grundfos podporuje při optimalizování účinnosti čerpadla podzemní vody u svých
zákazníků. [Grundfos.com/cases]
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