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Dławienie zaworem – metoda prosta lecz powodująca znaczne straty energetyczne.
Włączanie/wyłączanie odpowiedniej ilości pomp pracujących równolegle – metoda ta jest odpowiednia
dla przypadku gdy wydajność zmienia się w szerokim zakresie przy utrzymywaniu stałego w przybliżeniu
ciśnienia tłoczenia.
Zmiana prędkości obrotowej – metoda wymaga inwestycji w odpowiedni rodzaj napędu (np. przemiennik
częstotliwości) i pozwala na uzyskanie oszczędności energii w stosunku do regulacji dławieniowej.
Należy jednak pamiętać, że pompy wirowe, nawet przy regulacji prędkości obrotowej wykazują wysoką
sprawność jedynie w określonym zakresie parametrów jak na rys. 6. Zastosowanie przemiennika nie pozwala
zatem na pracę przy dowolnych parametrach i nie zwalnia od precyzyjnego doboru pompy do układu. Dobór
pompy pracującej z przemiennikiem powinien być dokonany w taki sposób, aby wymagany zakres pracy jak
na rys. 5 znajdował się w zakresie wysokich sprawności pompy jak na rys. 6.

80
40
20
8
4

20

Wybór metody regulacji wymaga w każdym przypadku analizy, biorącej pod uwagę możliwe do uzyskania
efekty energetyczne oraz konieczne nakłady inwestycyjne.
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rys. 6. Przykładowa charakterystyka
pompy przy zmiennej prędkości obrotowej

DOBÓR SILNIKA
Pompy najczęściej napędzane są silnikami elektrycznymi. Pompa może pracować również z każdym innym
rodzajem napędu, pod warunkiem, że zapewnia on na wale pompy wymaganą prędkość obrotową oraz
moment obrotowy.
Pobór mocy przez pompę obliczamy ze wzoru:
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gdzie parametry Q, H i  ؠwynikają z charakterystyki pompy, skorygowanej ewentualnie o wpływ lepkości.

Jeśli pompa nie pracuje w jednym punkcie pracy lecz jej parametry się zmieniają należy zastosować jedną
z dostępnych metod regulacji. Podstawą jest określenie wymaganego zakresu zmian, który może być
przedstawiony na wykresie jak niżej, pokazującym kombinacje parametrów (Q,H) jakie pompa musi obsłużyć.
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Silnik przy wymaganej prędkości obrotowej musi dostarczyć co najmniej moc wynikającą z powyższego wzoru.
Dla bezpieczeństwa stosuje się współczynniki rezerwy mocy, przez które mnoży się obliczoną jak wyżej moc.
Współczynniki te zawierają się w przedziale 1.05 do 1.5 w zależności od mocy silnika oraz niepewności
co do parametrów, przy których pompa pracuje.
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Wskazujemy podstawowe wymagania
jakie muszą być spełnione
dla prawidłowego doboru pompy, w tym:
dobór układu konstrukcyjnego pompy,
parametry pompowanego medium
i ich wpływ na parametry pompy oraz
dobór silnika i regulacji parametrów.
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rys. 1. Przykładowy
układ pompowy

Jak wspomniano, charakterystyka układu pokazuje jaka wysokość podnoszenia potrzebna jest
do przetłoczenia przez niego określonej wydajności. Zatem aby osiągnąć oczekiwaną wydajność należy
dobrać pompę, która przy tej wydajności uzyska wysokość podnoszenia wynikającą z charakterystyki układu.
Dobór pompy polega zatem na wyborze pompy, której charakterystyka przecina się z charakterystyką układu
przy wymaganej wydajności, jak na rys. 3.

Pg

Przecięcie charakterystyk powinno następować w pobliżu jej wydajności nominalnej, w zakresie wydajności
pompy, w których pompa uzyskuje wysoką sprawność energetyczną, gdyż w przeciwnym wypadku praca
będzie nieefektywna, lub wręcz nieprawidłowa.

Hg

Nie zawsze jest możliwy wybór pompy, której charakterystyka przecina się z charakterystyką układu
dokładnie przy oczekiwanych parametrach Q, H. W takim wypadku należy dobrać pompę o nieco wyższej
wysokości podnoszenia i zastosować redukcję średnicy wirnika. Nadmiar wysokości podnoszenia pompy jest
szkodliwy, gdyż powoduje pracę z nadmierną wydajnością.

Pd

W pierwszej kolejności należy wytypować możliwy do zastosowania układ konstrukcyjny pompy
wynikający z warunków istniejących w miejscu przewidywanej zabudowy. Należy zdecydować czy ma to być
pompa stacjonarna czy zatapialna, a jeśli stacjonarna to pozioma czy pionowa. Następnie należy przystąpić
do określenia konkretnych parametrów technicznych.

Należy pamiętać, że charakterystyki pomp dostarczane przez producentów sporządzane są w oparciu
o badania na czystej wodzie. W wypadku pompowania cieczy o odmiennych lepkościach i gęstościach
charakterystyka pompy ulega korekcie. Zwiększanie gęstości i lepkości z reguły powoduje obniżanie
parametrów pompy w stosunku do pracy na czystej wodzie, przy czym efekt spadku wysokości podnoszenia
pompy nasila się z wydajnością.
Korekty dokonujemy w oparciu o wzory:

H [m]

rys. 2. Przykładowa
charakterystyka
układu pompowego

Yvis = CY +CW

OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW POMPY

,vis = C,н,W

W celu dokonania poprawnego doboru pompy konieczne jest określenie co najmniej podstawowych
parametrów technicznych, do których zaliczamy:

ɻvis = CɻнɻW
∆hst

Parametry pompowanego medium:

Pvis =

Skład chemiczny
Lepkość
Gęstość
Temperatura
Zawartość ciał stałych

Hst

Wydajność pompy – wynika ona z zapotrzebowania na medium w danym procesie technologicznym.
Jeśli wydajność jest zmienna, to należy określić zakres zmienności i zdecydować o wyborze metod
regulacji.
Wysokość podnoszenia przy danej wydajności – określenie wymaganej wysokości podnoszenia
wymaga znajomości charakterystyki układu pompowego, w którym zespół pompowy ma pracować.
Charakterystyka układu pokazuje jaka wysokość podnoszenia jest wymagana od pompy w celu
przetłoczenia przez układ określonej wydajności. Typowy, przykładowy układ pompowy
pokazany jest na rys. 1.

w których parametry z indeksem w oznaczają parametry dla czystej wody podane przez producenta,
a parametry z indeksem vis oznaczają przeliczone parametry na cieczy lepkiej. ( ؠoznacza sprawność pompy,
a P pobór mocy). Jak widać, dokonanie korekty wymaga określenia współczynników korekcyjnych C dla
wydajności Q, wysokości podnoszenia H oraz sprawności ؠ. Współczynniki te można odczytać
z nomogramu jak na rys. 4, przy czym zależą one od wydajności, wysokości podnoszenia na stopień
i lepkości cieczy. Korzystając z wykresu wg rys. 4 należy dobrać współczynniki korekcyjne, po czym należy
dokonać przeliczenia dostarczonej przez producenta charakterystyki pompy. Zaleca się współpracę
z producentem w tym zakresie.

Q [m3/h]

H [m]

rys. 3. Współpraca
pompy z układem
H układu [Q]
H [Q]

Pompa w typowym przypadku przetłacza ciecz ze zbiornika dolnego do górnego. W tym celu musi pokonać
tzw. wysokość statyczną, wynikająca z różnicy poziomów pomiędzy zbiornikami oraz różnicy ciśnień
występującej pomiędzy nimi. Wysokość statyczną określa się ze wzoru:

,stс,g + (pg – pdͿͬɶ͕
gdzie γ oznacza ciężar właściwy cieczy.

Yvis ǆ,vis x p x g
ɻvis

ɻ [Q]
P [Q]

Oprócz wysokości statycznej pompa musi pokonać opory przepływu w rurociągach ∆hst, które rosną z kwadratem
wydajności. Charakterystyka układu jest zatem w przybliżeniu parabolą, jak na rys. 2.
Q1

Q [m3/h]

Ciśnienie na ssaniu pompy – znajomość ciśnienia na wlocie do pompy jest potrzebna w celu określenia
ciśnienia wewnętrznego w pompie, co służy m.in. do określenia PN króćców. Co ważniejsze, należy sprawdzić
czy ciśnienie na ssaniu pompy wykazuje nadwyżkę ponad ciśnienie wrzenia cieczy w danej temperaturze (tzw.
NPSHav), większą niż wymagana dla określonej wydajności dla danego typu pompy (tzw. NPSH r). Wymaganą
dla pompy nadwyżkę NPSHr należy odczytać z charakterystyki podanej przez producenta pompy. Dostępna
nadwyżka antykawitacyjna NPSHav musi być większa od wymaganej NPSHr o co najmniej jeden metr,
a zaleca się aby była jak najwyższa. Sprawdzenie tego wymogu jest bardzo istotne, gdyż jeśli warunek ten nie
jest spełniony to zachodzić będzie kawitacja, niszcząca pompę w szybkim tempie.

PROCEDURA DOBORU POMP
DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

rys. 1. Przykładowy
układ pompowy
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W pierwszej kolejności należy wytypować możliwy do zastosowania układ konstrukcyjny pompy
wynikający z warunków istniejących w miejscu przewidywanej zabudowy. Należy zdecydować czy ma to być
pompa stacjonarna czy zatapialna, a jeśli stacjonarna to pozioma czy pionowa. Następnie należy przystąpić
do określenia konkretnych parametrów technicznych.

Należy pamiętać, że charakterystyki pomp dostarczane przez producentów sporządzane są w oparciu
o badania na czystej wodzie. W wypadku pompowania cieczy o odmiennych lepkościach i gęstościach
charakterystyka pompy ulega korekcie. Zwiększanie gęstości i lepkości z reguły powoduje obniżanie
parametrów pompy w stosunku do pracy na czystej wodzie, przy czym efekt spadku wysokości podnoszenia
pompy nasila się z wydajnością.
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Wydajność pompy – wynika ona z zapotrzebowania na medium w danym procesie technologicznym.
Jeśli wydajność jest zmienna, to należy określić zakres zmienności i zdecydować o wyborze metod
regulacji.
Wysokość podnoszenia przy danej wydajności – określenie wymaganej wysokości podnoszenia
wymaga znajomości charakterystyki układu pompowego, w którym zespół pompowy ma pracować.
Charakterystyka układu pokazuje jaka wysokość podnoszenia jest wymagana od pompy w celu
przetłoczenia przez układ określonej wydajności. Typowy, przykładowy układ pompowy
pokazany jest na rys. 1.

w których parametry z indeksem w oznaczają parametry dla czystej wody podane przez producenta,
a parametry z indeksem vis oznaczają przeliczone parametry na cieczy lepkiej. ( ؠoznacza sprawność pompy,
a P pobór mocy). Jak widać, dokonanie korekty wymaga określenia współczynników korekcyjnych C dla
wydajności Q, wysokości podnoszenia H oraz sprawności ؠ. Współczynniki te można odczytać
z nomogramu jak na rys. 4, przy czym zależą one od wydajności, wysokości podnoszenia na stopień
i lepkości cieczy. Korzystając z wykresu wg rys. 4 należy dobrać współczynniki korekcyjne, po czym należy
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w których parametry z indeksem w oznaczają parametry dla czystej wody podane przez producenta,
a parametry z indeksem vis oznaczają przeliczone parametry na cieczy lepkiej. ( ؠoznacza sprawność pompy,
a P pobór mocy). Jak widać, dokonanie korekty wymaga określenia współczynników korekcyjnych C dla
wydajności Q, wysokości podnoszenia H oraz sprawności ؠ. Współczynniki te można odczytać
z nomogramu jak na rys. 4, przy czym zależą one od wydajności, wysokości podnoszenia na stopień
i lepkości cieczy. Korzystając z wykresu wg rys. 4 należy dobrać współczynniki korekcyjne, po czym należy
dokonać przeliczenia dostarczonej przez producenta charakterystyki pompy. Zaleca się współpracę
z producentem w tym zakresie.

Q [m3/h]

H [m]

rys. 3. Współpraca
pompy z układem
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Pompa w typowym przypadku przetłacza ciecz ze zbiornika dolnego do górnego. W tym celu musi pokonać
tzw. wysokość statyczną, wynikająca z różnicy poziomów pomiędzy zbiornikami oraz różnicy ciśnień
występującej pomiędzy nimi. Wysokość statyczną określa się ze wzoru:

,stс,g + (pg – pdͿͬɶ͕
gdzie γ oznacza ciężar właściwy cieczy.

Yvis ǆ,vis x p x g
ɻvis

H [Q]

ɻ [Q]
N [Q]

Oprócz wysokości statycznej pompa musi pokonać opory przepływu w rurociągach, które rosną z kwadratem
wydajności. Charakterystyka układu jest zatem w przybliżeniu parabolą, jak na rys. 2.
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Ciśnienie na ssaniu pompy – znajomość ciśnienia na wlocie do pompy jest potrzebna w celu określenia
ciśnienia wewnętrznego w pompie, co służy m.in. do określenia PN króćców. Co ważniejsze, należy sprawdzić
czy ciśnienie na ssaniu pompy wykazuje nadwyżkę ponad ciśnienie wrzenia cieczy w danej temperaturze (tzw.
NPSHav), większą niż wymagana dla określonej wydajności dla danego typu pompy (tzw. NPSH r). Wymaganą
dla pompy nadwyżkę NPSHr należy odczytać z charakterystyki podanej przez producenta pompy. Dostępna
nadwyżka antykawitacyjna NPSHav musi być większa od wymaganej NPSHr o co najmniej jeden metr,
a zaleca się aby była jak najwyższa. Sprawdzenie tego wymogu jest bardzo istotne, gdyż jeśli warunek ten nie
jest spełniony to zachodzić będzie kawitacja, niszcząca pompę w szybkim tempie.
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Najczęściej spotykane metody regulacji to m.in.:

Wysokość podnoszenia na stopień, m

20

Dławienie zaworem – metoda prosta lecz powodująca znaczne straty energetyczne.
Włączanie/wyłączanie odpowiedniej ilości pomp pracujących równolegle – metoda ta jest odpowiednia
dla przypadku gdy wydajność zmienia się w szerokim zakresie przy utrzymywaniu stałego w przybliżeniu
ciśnienia tłoczenia.
Zmiana prędkości obrotowej – metoda wymaga inwestycji w odpowiedni rodzaj napędu (np. przemiennik
częstotliwości) i pozwala na uzyskanie oszczędności energii w stosunku do regulacji dławieniowej.
Należy jednak pamiętać, że pompy wirowe, nawet przy regulacji prędkości obrotowej wykazują wysoką
sprawność jedynie w określonym zakresie parametrów jak na rys. 6. Zastosowanie przemiennika nie pozwala
zatem na pracę przy dowolnych parametrach i nie zwalnia od precyzyjnego doboru pompy do układu. Dobór
pompy pracującej z przemiennikiem powinien być dokonany w taki sposób, aby wymagany zakres pracy jak
na rys. 5 znajdował się w zakresie wysokich sprawności pompy jak na rys. 6.
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Wybór metody regulacji wymaga w każdym przypadku analizy, biorącej pod uwagę możliwe do uzyskania
efekty energetyczne oraz konieczne nakłady inwestycyjne.
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rys. 6. Przykładowa charakterystyka
pompy przy zmiennej prędkości obrotowej

DOBÓR SILNIKA
Pompy najczęściej napędzane są silnikami elektrycznymi. Pompa może pracować również z każdym innym
rodzajem napędu, pod warunkiem, że zapewnia on na wale pompy wymaganą prędkość obrotową oraz
moment obrotowy.
Pobór mocy przez pompę obliczamy ze wzoru:

WсɶY,ͬɻ͕
gdzie parametry Q, H i  ؠwynikają z charakterystyki pompy, skorygowanej ewentualnie o wpływ lepkości.

Jeśli pompa nie pracuje w jednym punkcie pracy lecz jej parametry się zmieniają należy zastosować jedną
z dostępnych metod regulacji. Podstawą jest określenie wymaganego zakresu zmian, który może być
przedstawiony na wykresie jak niżej, pokazującym kombinacje parametrów (Q,H) jakie pompa musi obsłużyć.
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Niniejszy materiał stanowi jedynie wprowadzenie
w złożoną problematykę doboru pomp.
W celu dokonania prawidłowego doboru
zalecamy kontakt z producentem.
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Silnik przy wymaganej prędkości obrotowej musi dostarczyć co najmniej moc wynikającą z powyższego wzoru.
Dla bezpieczeństwa stosuje się współczynniki rezerwy mocy, przez które mnoży się obliczoną jak wyżej moc.
Współczynniki te zawierają się w przedziale 1.05 do 1.5 w zależności od mocy silnika oraz niepewności
co do parametrów, przy których pompa pracuje.

REGULACJA PARAMETRÓW
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Wskazujemy podstawowe wymagania
jakie muszą być spełnione
dla prawidłowego doboru pompy, w tym:
dobór układu konstrukcyjnego pompy,
parametry pompowanego medium
i ich wpływ na parametry pompy oraz
dobór silnika i regulacji parametrów.
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