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Stacja najwyższej próby 
Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Pomp to najnowocześniejsza stacja
prób w Polsce. Umożliwia przebadanie każdej pompy przy pełnych
parametrach. 5 MW mocy, 1200 m3 pojemności zbiornika, 100% pewności,
że pompa sprawdzona na stacji nie zawiedzie na stanowisku pracy.
Inwestujemy w niezawodność. Z nami nie ryzykujesz.

www.powen.pl
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międzynarodowy fundusz walutowy 
szacuje, że światowa gospodarka 

poniesie straty w  wysokości 12 bln dol. 
z powodu koronawirusa, a powrót globalnej 
produkcji do poziomu z końca 2019 roku 
potrwa dwa lata. pandemia wpłynęła na 
funkcjonowanie miliardów ludzi i  całego 
przemysłu. jakie piętno covid-19 odcisnął 
na branży pompowej? 

jak mówią specjaliści, w  porównaniu 
do większości sektorów gospodarki, 

„pompy” nie mogą na razie narzekać. 
przedsiębiorstwa wodno-ściekowe, ener-
getyka i przemysł chemiczny – czyli jedni 
z głównych odbiorców pomp – zachowali 
ciągłość produkcji. jednak mimo to, jak 
pisze grzegorz pakuła, prezes zarządu 
stowarzyszenia producentów pomp: „ocze-
kiwana recesja, której skala dopiero się 
ujawni, powoduje niepewność w przedsię-
biorstwach i ostrożność w podejmowaniu 
decyzji o inwestycjach, w tym o zakupach 
pomp”. więcej wypowiedzi ekspertów 
w tym temacie na str. 8.

„pracujemy jak pracowaliśmy, tylko ze 
szczególnym dbaniem o bezpieczeństwo”, 
„pracy produkcji nie da się przenieść na 
home office”, „stosujemy się do zaleceń 
i  działamy jak możemy” – to tylko nie-
które odpowiedzi na pytanie: „co u  was 

słychać?” w  związku z  pandemią. mimo 
nowych, „koronawirusowych” problemów, 
cały czas przewijają się również te stare, 
dobrze znane związane m.in. z właściwym 
utrzymaniem ruchu – kawitacja w  pom-
pach do ścieków, właściwy dobór zaworów 
bezpieczeństwa, współpraca równoległa 
mieszadeł pompujących czy problem opty-
malizacji eksploatacji i energochłonności. 
i m.in. te tematy są poruszane w bieżącym 
numerze „pomp pompowni”. 

a  wracając jeszcze do koronawirusa… 
wielu z nas z powodu pandemii zosta-

ło „pozamykanych” w  domach i  czasowo 
odciętych od codziennej rzeczywistości. 
jednak gospodarka powoli rusza – per-
manentny lockdown jest po prostu niere-
alny. Rusza także rynek konferencji, w tym 
kongres użytkowników pomp. pierwsze 
tego typu wydarzenie dla branży w czasie 
pandemii. konferencja organizowana od 
ponad ćwierć wieku, tym razem w innych, 
dużo bezpieczniejszych warunkach. i mimo 
że w maseczkach oraz z zachowaniem dy-
stansu społecznego, to mamy nadzieję, że 
pod kątem merytorycznym – niezmienna.  

 

Covid i inne problemy…

Sabina Szewczyk-Wajda
redaktor wydania
tel. 32 415 97 74 wew. 45
tel. kom. 602 116 313
e-mail: sabina.wajda@e-bmp.pl
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pRzepompownia poRt miejski

W ramach 18. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL, przed publicznością została odkryta niedostępna dotąd 
przepompownia Port Miejski we Wrocławiu, która powstała w latach 1898-1901 na cyplu ulokowanym 
wzdłuż nabrzeża Odry. Przez ponad 100 lat była ona kluczowym elementem rozbudowanego, ekologicznego 
systemu oczyszczania ścieków – jednego z najstarszych w Europie – uruchomionego w 1881 roku

fot. Małgorzata Kujda

W  O B I E K T Y W I E

Więcej na portalu
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lublin wspieRa waRszawę 
w walce o czystą wodę

Awaria układu przesyłowego do warszawskiej 
oczyszczalni ścieków „Czajka” jest tematem, który 
porusza mieszkańców nie tylko stolicy. PGE Energia 
Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków 
przyłączyła się do walki o czystą wodę dla Warszawy, 
wypożyczając specjalistyczny sprzęt – pompy Flygt CP 
3602, które pomogą w opanowaniu obecnej sytuacji.

– Podeszliśmy ze zrozumieniem do nagłej potrzeby 
związanej z awarią, której skutkiem jest zanieczyszczenie 
środowiska. udostępniliśmy na dwa miesiące nasze 
rezerwowe urządzenia, tj. dwie pompy zanurzeniowe, 
przystosowane zarówno do wodnych układów chłodzenia 
w elektrociepłowniach, jak i pompowania ścieków 
komunalnych. Będą one wykorzystane w budowanej 
w Warszawie pompowni zastępczej – przejmą zadanie 
przepompowania do rurociągu na moście pontonowym 
wszystkich nieczystości, które obecnie trafiają do 
rzeki, w ilości ok. 3,5 m3/sek. – mówi Przemysław 
kołodziejak, prezes zarządu PGe energia Ciepła.
– to nie pierwszy raz, kiedy wspieramy stolicę 
podczas awarii kolektora pod Wisłą – nasz sprzęt 
był wykorzystywany do tego celu w zeszłym roku. 
Pompa, którą udostępniliśmy, doskonale się 
wówczas sprawdziła, m.in. ze względu na wysoką 
wydajność i małą podatność na zatykanie w kanale 
wirnika – dodaje Marek Mazur, zastępca dyrektora 
oddziału, dyrektor techniczny PGe energia Ciepła 
oddział elektrociepłownia w lublinie Wrotków.

Źródło i fot.: PGE Energia Ciepła S.A.

pompy obiegowe do systemów 
gRzewczych obniżają koszty eneRgii 
nawet o 20 pRocent

Koncern KSB opracował nową funkcję dla swoich pomp 
obiegowych serii Calio i Calio S. Jest to inteligentny 
program o nazwie Dynamic Control, który pomaga obniżyć 
pobór mocy urządzenia nawet o 20% w porównaniu 
z konwencjonalnie sterowanymi pompami.

nowoczesne pompy obiegowe zmieniają prędkość 
obrotową, aby dostosować się do aktualnego 
zapotrzebowania. W oparciu o algorytm adoptują natężenie 
przepływu i wysokość podnoszenia, przesuwając punkt pracy 
wzdłuż zaprogramowanej krzywej sterowania. Dynamic 
Control przesuwa punkt pracy w dół w oparciu o aktualnie 
wybraną krzywą sterowania aż do osiągnięcia minimalnej 
charakterystyki układu. Jeśli wartość punktu pracy spadnie 
poniżej tej drugiej, algorytm wykrywa to i przełącza pompę 
z powrotem na pierwotną krzywą sterowania, aby zapewnić 
wystarczający dopływ. Wykrywanie minimalnej 
charakterystyki układu na podstawie sygnału natężenia 
przepływu jest tak pewne, że wykluczony jest niedomiar 
dopływu. Gwarantuje to odpowiednie dostarczanie ciepła do 
budynku. nowa funkcja jest już zintegrowana z aktualną serią 
Calio i Calio S oraz można ją zainstalować jako aktualizację 
w trzeciej generacji tego typu pomp.

Źródło: www.ksb.com

pRace w ujęciu wody muchlin 
zakończone

Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w turku zakończyło prace w ujęciu wody MuCHlin. 
Jak podkreśla spółka, teraz system pompowania wody jest 
o wiele bardziej wydajny.
zaplanowana na ten rok modernizacja pompowni 
obejmowała wymianę pięciu pomp, dziesięciu przepustnic 
międzykołnierzowych, pięciu zaworów zwrotnych 
kołnierzowych, dziesięciu kompensatorów kołnierzowych, 
pięciu przetwornic częstotliwości oraz licznych elementów 
ze stali nierdzewnej, jak np. kolana i rury.
zdemontowane pompy starego typy o mocy 30 kW 
zastąpiliśmy pompami firmy Grundfos o mocy 15 kW 
i wydajności ok. 95 m3/h. teraz każda pompa zasila i steruje 
przetwornicą częstotliwości, co pozwala na płynną regulację 
wydajności. Dzięki temu zmodernizowana pompownia ii° 
osiąga oszczędności energii elektrycznej na poziomie ponad 
35%. inwestycja kosztowała ponad 243 tys. zł – podkreśla firma.
Wkrótce rozpocznie się dalsza część przedsięwzięcia, czyli 
modernizacja systemu pompowania i°, w ujęciu wody 
MuCHlin. PGkiM zakupiło sześć kolejnych, które wraz 
z armaturą towarzyszącą zainstalowane zostaną w studniach 
głębinowych. Po zakończeniu tych prac spółka przewiduje 
oszczędność energetyczną w wysokości ok. 15%. natomiast 
wartość prac w systemie pompowania i° szacowana jest na 
ok. 150 tys. zł.

Źródło: Turek24, UM w Turku
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tyle odpadów 
flotacji rud miedzi 

transportuje się 
rocznie do ouow 

żelazny most. 

Fotoreportaż z tego 
miejsca na stronie 32

„
ogólnie branża 

pompowa 
nie należy do 
najbardziej 
dotkniętych 

skutkami pandemii, 
gdyż podstawowi 
odbiorcy pomp, 
jak na przykład 

przedsiębiorstwa 
wodno-ściekowe,

energetyka, 
przemysł 

chemiczny nie byli 
objęci lockdownem 

i zachowali 
ciągłość produkcji, 
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popytu  

– dr inż. 
Grzegorz Pakuła, 

prezes zarządu 
Stowarzyszenia 
Producentów 

Pomp, s. 10

30 mln mg

dobiega końca 
pieRwsza faza budowy 
kwateRy południowej 
ouow żelazny most

Dobiega końca pierwsza faza 
budowy kwatery Południowej 
obiektu unieszkodliwiania odpadów 
Wydobywczych Żelazny Most, najlepiej 
monitorowanego zbiornika w europie  
– oznacza to, że już w najbliższym czasie 
kGHM Polska Miedź S.a. rozpocznie 
składowanie odpadów w budowanym 
zbiorniku. Całość robót zostanie 
zakończona do połowy roku 2022.

Po rozbudowie istniejącego obiektu 
o kwaterę Południową ouoW 
Żelazny Most będzie największym, 
a zarazem najbardziej monitorowanym 
obiektem w europie i jednym 
z największych na świecie. Pierwsza 
faza budowy obejmuje działania 
związane z wykonaniem robót 
przygotowawczych, instalowaniu 
drenaży odprowadzających 
wody z czaszy, budowie 
infrastruktury wodno-szlamowej, 
elektroenergetycznej oraz budowę 
zapór okalających kwaterę 
Południową – zaporę wschodnią 
zlokalizowaną na terenie gminy 
rudna oraz zaporę zachodnią na 
terenie gminy Polkowice. Docelowa 
objętość kwatery Południowej ma 
wynosić około 170 mln m³, długość 
zapór zewnętrznych około 6400 m, 
a wysokość maksymalnie 60 m.
technologia budowy zapór na kwaterze 
Południowej jest odmienna od tej 
stosowanej w obiekcie Głównym. 
Dotychczasowa budowa polegała 
na nadbudowywaniu kolejnych 
obwałowań na plażach utworzonych 
poprzednio do wewnątrz zbiornika. 
nowy sposób, polegający na 
budowie zapór na zewnątrz został 
wypracowany przez inżynierów 
z zakładu Hydrotechnicznego kGHM 
Polska Miedź S.a., projektantów 
i zatwierdzony przez zespół ekspertów 
Międzynarodowych. Dzięki takiej 
budowie obiekt będzie znacznie 
bezpieczniejszy zarówno w eksploatacji, 
jak i dla otoczenia. zmieniono 
również sposób deponowania 
odpadów z tradycyjnego namywu na 
deponowanie odpadów zagęszczonych.

Źródło.: media.kghm.com

polska gospodaRka nieźle 
sobie Radzi z pandemią  

W pierwszym półroczu zanotowaliśmy 
jeden z najniższych spadków PKB w UE
Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS-u polski 
PKB w II kwartale skurczył się o 8,2 proc. rok do 
roku i 8,9 proc. w porównaniu do poprzedniego 
kwartału. Ten wynik jest najgorszy od 25 
lat, ale i tak lepszy od prognoz i wyników 
innych krajów Unii Europejskiej. W całym 
pierwszym półroczu zanotowaliśmy jeden 
z najmniejszych spadków PKB w UE. To zasługa 
m.in. wprowadzenia obostrzeń na wczesnym 
etapie pandemii oraz utrzymania produkcji 
przemysłowej i transportu międzynarodowego.

– W stosunku do takich krajów jak Hiszpania, 
Włochy i Wielka Brytania, które radzą sobie 
w europie najgorzej, Polska poradziła sobie 
całkiem dobrze, zarówno pod względem pewnej 

konsekwencji, jak i logiki prowadzonych działań. 
Dzięki temu nasze koszty gospodarcze związane 
z pandemią są mniejsze. Wynika to też z faktu, że 
nasza gospodarka jest zdywersyfikowana i nie tak 
zależna od turystyki jak np. gospodarki Hiszpanii 
czy Włoch. Spadek PkB, który nastąpił w ii 
kwartale, jest jednym z najniższych wśród krajów 
unii europejskiej. Według prognoz, co do których 
zgadzają się ekonomiści, również w całym 2020 
roku spadek będzie należał do najniższych w ue 
– mówi agencji newseria Biznes Stefan kawalec, 
prezes Capital Strategy, były wiceminister finansów 
i jeden z współtwórców tzw. planu Balcerowicza.

Źródło: newseria.pl 
Fot. ilustracyjne 123 RF
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oprac. Sabina Szewczyk-Wajda 
redaktor magazynu pompy pompownie i portalu www.kierunekpompy.pl

pandemia koronawirusa – to dziś temat numer jeden, który od początku 
marca nie schodzi z nagłówków gazet. wirus, który wpłynął na życie miliardów 
ludzi na całym świecie, ale i funkcjonowanie przemysłu. jakie piętno odcisnął 
na branży pompowej? czy wpłynął na jej kondycję finansową? a może wymusił 
wdrożenie nowych technologii? 

BRANŻA POMPOWA  
W CZASACh ZARAZY
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P O M P Y  C A ł Y  C Z A S  P R A C U J ą

Wszyscy korzystają z wody czy energii elektrycznej, a zapotrzebowanie na oba dobra ciągle rośnie. Pompy będą więc 
nadal pracować i to stanowi jeden ze stałych elementów krajobrazu w branży pompowej po lockdownie. Projekty, 
które zostały już zakontraktowane, zasadniczo nie zostały przesunięte w czasie ani anulowane. Wprawdzie niektóre 
przedsiębiorstwa tymczasowo wstrzymały pewne inwestycje, jednakże rynek powszechnie oczekuje ich wznowienia.

Popyt nadal rośnie w strategicznych dla funkcjonowania kraju 
obszarach produkcyjnych. Ponadto na początku pandemii 
obserwowaliśmy również wzmożone zainteresowanie 
naszą ofertą produktową wśród przedsiębiorstw gotowych 
przekształcić swoje linie produkcyjne w celu zwiększenia 
dostaw towarów przeznaczonych do walki z CoViD-19, takich 
jak np. płyny do dezynfekcji. zauważalny gwałtowny rozwój 
branży farmaceutycznej i produktów higienicznych, to również 
potencjał do wzrostu sprzedaży pomp wykorzystywanych 
w tych sektorach gospodarki. Dla nich kSB ma do zaoferowania 
serię pomp Vita, spełniającą najwyższe wymagania 
higieniczne, przewidziane dla procesów sterylnych. 

COVID-19 a rozwiązania cyfrowe
na szczególne podkreślenie zasługuje również wzrost znaczenia 
nowoczesnych technologii. Wraz z nałożonymi przez władze 
państwowe obostrzeniami sanitarnymi związanymi z szybkim 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa, personel przebywający na 
terenie przedsiębiorstw i zakładów pracy został mocno okrojony. 
W takiej sytuacji – szczególnie w kluczowych dla funkcjonowania 
państwa gałęziach przemysłu: elektrowniach, wodociągach 
czy oczyszczalniach ścieków, których praca musi pozostać 
niezakłócona – na pierwszy plan wysuwają się rozwiązania 
cyfrowe, które umożliwiają kompleksowe monitorowanie stanu 
urządzeń z dowolnego miejsca. kSB ma wieloletnie doświadczenie 
w opracowywaniu narzędzi dla Przemysłu 4.0 i oferuje całą gamę 
inteligentnych produktów i usług (iot), zaprojektowanych w celu 
zwiększenia wydajności zespołów pomp. Jednym z nich jest kSB 
Guard, który pozwala śledzić działanie i stan pomp z dowolnego 
miejsca i w każdej chwili. Cyfrowe przetwarzanie danych pomaga 
zoptymalizować działania serwisowe, zredukować przestoje 
i znacząco podnieść sprawność całego systemu pompowego.

Praca w systemie zdalnym
od samego początku z uwagą śledzimy oficjalne komunikaty 
władz państwowych, agend rządowych oraz WHo i w oparciu 
o zawarte w nich aktualne zasady i ograniczenia w postępowaniu 
na bieżąco dostosowujemy nasze procedury i instrukcje, tak aby 
zapewnić pracownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa. 
Już 13 marca zarząd spółki, mając na uwadze ograniczenia 
związane z wymogami dystansu społecznego oraz presję, 
której podlegali nasi pracownicy w związku z zamknięciem 
szkół i przedszkoli, podjął decyzję o skierowaniu wszystkich, 
którzy mogą pracować z domu do pracy w systemie zdalnym. 
Sprawne skonfigurowanie domowych biur było możliwe 
dzięki powszechnemu w naszej firmie wykorzystywaniu 
wideokonferencji i systemów opartych na chmurze.
ze względu na specyfikę wykonywanej pracy oraz konieczność 
pozostawania w gotowości do służenia wsparciem naszym 
klientom Centra Serwisowe kSB SupremeServ pozostały 
w pełni obsadzone. Jednocześnie traktujemy zdrowie naszych 
pracowników jako najwyższą wartość, dlatego wprowadziliśmy 

dyżury oraz wyodrębniliśmy 
zespoły mobilne, których 
członkowie nie mają styczności 
z pracownikami obsługującymi 
warsztaty. W ten sposób 
ewentualny kontakt z osobą 
zakażoną nie naraża całej załogi. 

Zgodnie z wytycznymi
W kSB Polska zawsze poważnie 
podchodzimy do kwestii BHP 
oraz wytycznych i zaleceń 
PiP oraz sanepidu. W dobie 
CoViD-19 kładziemy szczególny 
nacisk na używanie środków 
ochrony indywidualnej 
(rękawice nitrylowe, płyny 
do dezynfekcji, maseczki 
o właściwym stopniu ochrony, przyłbice i kombinezony ochronne), 
zachowanie bezpiecznej odległości i eliminację niepotrzebnych 
interakcji z osobami z zewnątrz. konsekwentnie dbamy też 
o higienę miejsca pracy i części wspólnych. Przy każdym wejściu 
do naszych obiektów zamontowaliśmy stacje dezynfekujące, 
a także jesteśmy w trakcie instalacji systemu automatycznego 
pomiaru temperatury ciała w siedzibie firmy. Dzięki temu, że 
większość załogi pracuje zdalnie, byliśmy w stanie tym, którzy 
pozostali na miejscu, zapewnić pracę w odległościach większych 
niż rekomendowane 1,5 m. zgodnie z wytycznymi w częściach 
wspólnych może przebywać – przy jednoczesnym zachowaniu 
odpowiedniego dystansu – max. 2 osoby. Staramy się nie zamykać 
drzwi, aby nie dotykać klamek. ograniczamy wizyty na terenie 
firmy oraz podróże służbowe do tych absolutnie niezbędnych. 
naszym priorytetem jest to, aby nasi klienci i partnerzy biznesowi 
nie odczuli niedogodności wynikających z zaistniałej sytuacji, 
dlatego obok naszych trzech Centrów Serwisowych kSB 
SupremeServ w Broniszach, Przyszowicach i lesznie również 
nasz Magazyn Centralny pozostaje otwarty w pełnym wymiarze 
godzin i działa bez opóźnień. obok wdrożenia dodatkowych 
środków ostrożności podczas załadunku i rozładunku 
wydzieliliśmy w nim tzw. strefę przejściową dla dostarczanych 
towarów, które przechodzą w niej 24 h kwarantannę.

***
Szkolenia i zaawansowane wsparcie merytoryczne użytkowników 
produktów kSB są integralną częścią naszych relacji z klientami, 
stąd inicjatywa organizacji cyklu bezpłatnych webinarów 
nt. ogólnej technologii pomp, a także sesji edukacyjnych 
poświęconych konkretnym produktom. Już we wrześniu 
startujemy z kolejnym pasmem seminariów internetowych 
i wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do 
regularnego śledzenia naszej strony internetowej  
ksb.pl oraz profilu firmy kSB Polska na linkedin.

JOANNA KALATA  
ksb polska sp. z o.o.
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Jak branża pompowa i Grupa POWEN-WAFAPOMP 
radzą sobie w czasie pandemii?
najważniejsze jest to, że na szczęście, jak dotychczas, w Grupie 
PoWen-WaFaPoMP Sa nie wystąpiły przypadki zakażenia 
wirusem. ogólnie branża pompowa nie należy do najbardziej 
dotkniętych skutkami pandemii, gdyż podstawowi odbiorcy 
pomp, jak na przykład przedsiębiorstwa wodno-ściekowe, 
energetyka, przemysł chemiczny nie byli objęci lockdownem 
i zachowali ciągłość produkcji, aczkolwiek przy pewnym 
ograniczeniu popytu. tym niemniej, oczekiwana recesja, 
której skala dopiero się ujawni, powoduje niepewność 
w przedsiębiorstwach i ostrożność w podejmowaniu decyzji 
o inwestycjach, w tym o zakupach pomp. z tego powodu daje 
się obserwować spadek tempa napływu zamówień. Skala 
tego zjawiska jest na razie trudna do oszacowania i zależeć 
będzie od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej. 
zagrożenie epidemiologiczne powoduje też utrudnienia 
w codziennej działalności, a zwłaszcza w bezpośrednich 
kontaktach z kontrahentami. Problematyczne stały 
się udziały klientów w próbach odbiorczych na naszej 
stacji prób oraz wyjazdy naszych służb serwisowych 
i handlowych do klientów. Całkowicie wykluczone 
zostały osobiste kontakty z klientami zagranicznymi. 

Jakie kroki podjęto w Grupie POWEN-WAFAPOMP SA 
w tym trudnym dla wszystkich czasie?
Firma nie przerwała działalności produkcyjnej, natomiast 
podjęto wszelkie możliwe środki zapobiegawcze w celu 
uniknięcia zakażeń. oprócz powszechnie stosowanych 
środków, takich jak rękawiczki, maseczki, środki do 
dezynfekcji i zachowanie zalecanego dystansu pomiędzy 
poszczególnymi osobami, w zakładzie wprowadzono też 
specjalne rozwiązania organizacyjne. Dokonywany jest 
pomiar temperatury u wszystkich osób wchodzących 
na teren firmy. W pewnym stopniu zróżnicowano 
godziny rozpoczynania i zakończenia pracy oraz przerw 
śniadaniowych, aby w miarę możliwości ograniczyć liczbę 
osób przebywających jednocześnie w szatniach i innych 
pomieszczeniach socjalnych. ograniczono do koniecznego 
minimum spotkania wewnętrzne. W drugim kwartale znaczna 
część pracowników umysłowych przeszła na pracę zdalną. 
ze względu na wspomnianą niepewność co do perspektyw 
uzyskiwania zamówień i na spodziewane obniżenie poziomu 
sprzedaży, konieczne było podjęcie działań oszczędnościowych 
w postaci redukcji zatrudnienia oraz przejścia niektórych 
grup pracowników na pracę w wymiarze 4/5 etatu. 

Jak wyglądały w czasie pandemii prace u klientów?
Prace te zostały ograniczone do koniecznego minimum. 
Ponieważ nasz główny zakład zlokalizowany jest na Śląsku, 
a region ten przez znaczny okres czasu wskazywany 
był jako najbardziej zagrożony pandemią, niektórzy 

klienci z własnej inicjatywy rezygnowali z wizyt naszego 
serwisu, podobnie jak z wizyt na naszej stacji prób w celu 
uczestnictwa w badaniach odbiorczych pomp. W koniecznych 
przypadkach wyjazdy i prace u klienta odbywały się 
z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności. 

Czy sytuacja wymusiła wdrożenie nowych 
zasad, nowych technologii?
rzeczą poprzednio niestosowaną była praca zdalna 
niektórych pracowników umysłowych. na szerszą skalę 
niż poprzednio należało wykorzystać metody komunikacji, 
takie jak telekonferencje, rozmowy przez Skype lub 
podobne komunikatory. korespondencja za pomocą 
poczty elektronicznej, stosowana od dawna, musiała 
w tym okresie całkowicie zastąpić kontakty osobiste. 

P O M P Y  O D P O R N E  N A  K O R O A W I R U S A ?

– Ogólnie branża pompowa nie należy do najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, gdyż podstawowi odbiorcy pomp, jak 
na przykład przedsiębiorstwa wodno-ściekowe, energetyka, przemysł chemiczny nie byli objęci lockdownem i zachowali 
ciągłość produkcji, aczkolwiek przy pewnym ograniczeniu popytu – mówi dr inż. Grzegorz Pakuła, prezes zarządu 
Stowarzyszenia Producentów Pomp, członek zarządu Powen S.A., dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy 
POWEN-WAFAPOMP SA. 

GRZEGORZ PAKUłA
grupa powen-wafapomp sa
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N O W A  S Y T U A C J A ,  N O W E  W Y Z W A N I A

O tym, czy branża pompowa mocno odczuła skutki pandemii, jakie największe wyzwania w tym czasie czekały firmę i czy 
pojawienie się koronawirusa wymusiło wdrożenie nowych technologii – m.in. na te pytania odpowiada Wojciech Grabowski, 
prezes zarządu hydro-Vacuum S.A.

Czy pandemia wpłynęła na funkcjonowanie 
branży pompowej? 
niewątpliwie tak, głównie ze względu na niepewność i strach 
co do przyszłych, jak i obecnie prowadzonych inwestycji 
i zachowań rządu. uwidoczniło to także, że utrzymanie 
stabilizacji w inwestycjach oraz wydawanych na ten cel 
środkach, będzie niezmiernie trudne. Branża pompowa 
po pierwszej fali pandemii okazała się w miarę odporna 
nawet na zachwiania na rynkach inwestycyjnych.
 nie bez znaczenia jest fakt, iż nasza firma dostarcza 
pompy w różne obszary rynku – od przemysłu 
i ciepłownictwa po instalacje wodno-kanalizacyjne 
i gospodarstwa domowe, dzięki czemu skutki różnych 
decyzji podejmowanych przez poszczególne jednostki 
rozłożyły się w czasie. Ważnym aspektem jest również 
to, że pompy i systemy pompowe produkowane przez 
Hydro-Vacuum S.a. są niezbędne do zachowania ciągłości 
działania firm zaopatrujących mieszkańców w wodę 
i odprowadzających ścieki oraz stanowią element niezbędny 
w wielu firmach produkcyjno-przemysłowych. Stąd też 
zapotrzebowanie na produkt jest nadal utrzymywane.

Czy oznacza to, że hydro-Vacuum S.A. 
nie odczuła skutków pandemii?
największym wyzwaniem, oprócz samej liczby zamówień, jest 
utrzymanie pracowników w celu kontynuowania produkcji na 
dotychczasowym poziomie. niemniej jednak podjęte wcześniej 
działania w postaci dywersyfikacji rynków i produktów, pozwoliły 
na ich niewielki wzrost. Widoczny jest natomiast spadek realizacji 
inwestycji gminnych lub ich czasowe wstrzymanie, co jednak 
powinno ulec odblokowaniu w przyszłości. nie bez znaczenia jest 
też fakt, że nasza produkcja odbywa się w Polsce, a nie w innych 
krajach, co unieruchomiło wielu dystrybutorów, sprowadzających 
produkty spoza unii europejskiej. zauważalny był nawet 
deficyt w pewnych grupach asortymentowych, co pokazuje 
jedynie, jakie są słabości w nieposiadaniu własnej produkcji. 
Hydro-Vacuum S.a. jako duża firma nie korzystała 
ze wsparcia rządowego z tytułu spadku przychodów. 
niemniej w celu zachowania obecnej sytuacji, miło 
byłoby widzieć obiecane wsparcie rządu. 

Jakie kroki podjęto w hydro-Vacuum S.A., 
w tym trudnym dla wszystkich czasie? 
Jak już wspomniano wcześniej, kluczowym elementem 
jest kontynuowanie produkcji, a więc utrzymanie stanu 
zatrudnienia. W naszej firmie pracują zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety, nierzadko są to rodziny. uniemożliwienie oddania 
dzieci do placówek oświatowych i opieka nad nimi w domu 
spowodowały konieczność modyfikacji organizacji pracy. 
Dodatkowo przede wszystkim zadbaliśmy o bezpieczeństwo 
naszych pracowników poprzez wprowadzenie obowiązkowej 
dezynfekcji, pomiaru temperatury, ograniczenia kontaktu 
między pracownikami na poszczególnych zmianach i w biurach 

oraz ograniczenia wyjazdów 
i spotkań z kontrahentami. 
Wiadomo, że w dłuższej 
perspektywie czasu 
niemożliwym jest zachowanie 
wszystkich obostrzeń. 
Jednakże, spodziewając 
się wzrostu zachorowań, 
wszystkie zalecenia są 
utrzymywane w mocy. 
Jeśli chodzi o sprzedaż, 
dzięki dużej elastyczności 
w produkcji wynikającej 
z posiadania własnej odlewni, 
obróbki, montażu i stacji 
pomiarowych oraz możliwości 
zaprojektowania wyrobu na 
specjalne potrzeby klientów, 
udaje się realizować planowane wartości sprzedaży. W sposób 
ciągły dążymy do udoskonaleń procesów technologicznych, 
produkcyjnych, dokonujemy inwestycji w nowe maszyny, w tym 
roboty, a także działamy na rzecz poszukiwania i dywersyfikowania 
rynków (tak geograficznie, jak i asortymentowo). 

Jak prace u klienta wyglądały w czasie pandemii? 
najtrudniejsze zadanie do wykonania miały służby serwisowe 
oraz regionalni inżynierowie sprzedaży. Jeśli chodzi 
o pierwszą grupę, kluczowe jest zachowanie zdrowego 
rozsądku i wszystkich obostrzeń, które wprowadzono 
w naszej firmie, jak i u klienta. inżynierowie sprzedaży 
natomiast powoli wracają do normalnego funkcjonowania, 
choć i tutaj należy zachować wymagania ostrożnościowe. 
Częściowo pracownicy biurowi zostali skierowani na prace 
zdalne, co jednak w przypadku zakładu produkcyjnego 
jest niezwykle trudne i mogło objąć ograniczoną grupę 
zatrudnionych. Staramy się ponadto dostosować do 
indywidualnych potrzeb wynikających np. z konieczności 
opieki nad dziećmi, co także było dużym wyzwaniem nie tylko 
dla firmy, ale przede wszystkim dla samych pracowników. 

Czy sytuacja ta wymusiła wdrożenie nowych technologii?
Czas pandemii sam w sobie nie wymusił wprowadzania 
nowych technologii, ale wpłynął na przyspieszenie pewnych 
decyzji dotyczących zakupu maszyn. Czujemy ciągłą obawę, 
czy w naszej firmie nie pojawi się zarażony koronawirusem. 
nie znamy skutków wykrycia takich przypadków, 
z uwagi na to, że decyzje sanepidu zależą każdorazowo 
od indywidualnych warunków danego przypadku. 
W tym roku podjęliśmy już decyzję o zakupie robota do 
maszyn CnC, nowych maszyn formierskich i centrum 
tokarskiego, a także w zakresie oprogramowania Programu 
Doboru Pomp. Wszystkie powyższe działania pozwolą firmie 
na zwiększenie efektywności produkcji i obsługi klienta. 

WOJCIECh GRABOWSKI  
hydro-vacuum s.a.
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Miejsca w pompie wirowej zagrożone 
erozją kawitacyjną

Najniższe ciśnienie ma w pompie ciecz w okolicach 
krawędzi wlotowych łopatek, na odcinku B-C (rys. 1b, 
c). Tam właśnie najbardziej intensywnie wydzielają 
się pęcherzyki parowo-gazowe. dalej, na odcinku C-d 
ciśnienie cieczy rośnie wskutek oddziaływania łopatek 
i pęcherzyki pary ulegają gwałtownej kondensacji 
o charakterze implozji. Towarzyszące temu bardzo 
duże chwilowe wzrosty ciśnień i wywołane nimi fale 
ciśnieniowe powodują wyrywanie cząstek materiału 
z łopatek i tarcz wirnika, czyli erozję kawitacyjną. 

Pierwsze pęcherzyki powstają daleko przed punk-
tem B, przy ciśnieniu p >> pv, ale im bliżej punktu 
B, tym intensywność ich tworzenia rośnie. Jest to 
analogiczne do podgrzewania wody w  otwartym 
naczyniu, gdy pierwsze pęcherzyki tworzą się już 
w temperaturach znacznie niższych od temperatury 
wrzenia, a ze wzrostem temperatury powstaje ich co-
raz więcej. Najwięcej pęcherzyków pęka za punktem 
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stopniami ciśnienia, są już na tyle duże, że kawitacja 
jest wykluczona.

Warto wskazać na dość istotną różnicę między prze-
biegiem i skutkami kawitacji w pracującej ze ssaniem 
pompie do zwykłej wody (rys. 1a) a pompie zasilającej, 
tłoczącej wodę dokładnie odgazowaną. W wodzie pod 
ciśnieniem atmosferycznym jest rozpuszczone 2% (ob-
jętościowo) powietrza. Jeśli ciśnienie spada, to zgodnie 
z prawem Henry’ego nadmiar powietrza wydziela się 
w postaci pęcherzyków – tym więcej ich powstaje, im 

bliżej wlotu na łopatki wirnika. Przy wzroście ciśnienia 
wewnątrz wirnika powietrze znów się stopniowo roz-
puszcza, ale zanim to nastąpi, pęcherzyki powietrza 
prawdopodobnie amortyzują fale ciśnieniowe od im-
plodujących pęcherzyków pary. W pompie zasilającej, 
niezależnie od dość znacznego nadciśnienia na wlocie, 
woda jest dobrze odgazowana, wobec czego tworzą się 
tylko pęcherzyki pary i nie ma tam „amortyzatorów” 
powietrznych, zaś  erozja kawitacyjna jest bardziej 
intensywna.

Różnorodność nadwyżek antykawitacyjnych
Nadwyżka antykawitacyjna – miara nadwyżki 

energii cieczy w przekroju wlotowym króćca ssawne-
go ponad energię odpowiadającą ciśnieniu parowania, 
jest zdefiniowana [2], [3] wzorem

    (1)

gdzie: 
ps  –  ciśnienie mierzone w króćcu ssawnym pompy, Pa
pv  –  ciśnienie parowania (nasycenia) wody w danej  

 temperaturze ts, Pa
cs  –  średnia prędkość przepływu w króćcu ssaw- 

 nym; cs = 4Q/(πds
2), m/s

ds  –  średnica wewnętrzna króćca ssawnego/ ruro- 
 ciągu ssawnego, m

Q  –  wydajność pompy, m3/s
ρ  –  gęstość wody w temperaturze ts, kg/m3

g  –  przyspieszenie ziemskie, g = 9,81 m/s2.

Nadwyżka (1) dotyczy dowolnego stanu pracy pom-
py, także odległego od początku kawitacji. Kłopoty 
zaczynają się przy próbie ustalenia tego początku 
i odpowiadających mu wartości pskr  i NPSHkr , tj.

(2)

dla konkretnej wydajności. Zależnie od sposobu, 
w jaki próbuje się ustalić początek kawitacji, otrzy-
muje się bardzo różne wartości pskr  i NPSHkr ([1], [4]), 
co pokazano na rysunkach 2 do 5. 

ciśnień i wywołane nimi fale ciśnieniowe powodują wyrywanie cząstek materiału z łopatek i tarcz 
wirnika, czyli erozję kawitacyjną.  

Pierwsze pęcherzyki powstają daleko przed punktem B, przy ciśnieniu p >> pv, ale im bliżej 
punktu B, tym intensywność ich tworzenia rośnie. Jest to analogiczne do podgrzewania wody w 
otwartym naczyniu, gdy pierwsze pęcherzyki tworzą się już w temperaturach znacznie niższych od 
temperatury wrzenia, a ze wzrostem temperatury powstaje ich coraz więcej. Najwięcej pęcherzyków 
pęka za punktem C, toteż największe zniszczenia, z perforacją łopatek włącznie, powstają niedaleko 
za ich krawędziami wlotowymi (fot. 1, 2). Jeśli jednak prędkość cieczy w kanałach  

 

 

 

 

FOT. 1 Uszkodzenia kawitacyjne wirnika 
pompy zatapialnej do ścieków 
oczyszczonych po niespełna roku pracy; 
materiał wirnika – żeliwo sferoidalne EN-JS 
1050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOT. 2 Uszkodzenia kawitacyjne łopatek na 
wlocie wirnika pompy zasilającej po 8 
latach pracy w różnych stadiach kawitacji 
zaczątkowej; co druga łopatka jest cofnięta 
w głąb wirnika wykonanego ze staliwa 
chromowego GX20Cr14 (dawne oznaczenie 
LH14) 

 

ciśnień i wywołane nimi fale ciśnieniowe powodują wyrywanie cząstek materiału z łopatek i tarcz 
wirnika, czyli erozję kawitacyjną.  

Pierwsze pęcherzyki powstają daleko przed punktem B, przy ciśnieniu p >> pv, ale im bliżej 
punktu B, tym intensywność ich tworzenia rośnie. Jest to analogiczne do podgrzewania wody w 
otwartym naczyniu, gdy pierwsze pęcherzyki tworzą się już w temperaturach znacznie niższych od 
temperatury wrzenia, a ze wzrostem temperatury powstaje ich coraz więcej. Najwięcej pęcherzyków 
pęka za punktem C, toteż największe zniszczenia, z perforacją łopatek włącznie, powstają niedaleko 
za ich krawędziami wlotowymi (fot. 1, 2). Jeśli jednak prędkość cieczy w kanałach  

 

 

 

 

FOT. 1 Uszkodzenia kawitacyjne wirnika 
pompy zatapialnej do ścieków 
oczyszczonych po niespełna roku pracy; 
materiał wirnika – żeliwo sferoidalne EN-JS 
1050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOT. 2 Uszkodzenia kawitacyjne łopatek na 
wlocie wirnika pompy zasilającej po 8 
latach pracy w różnych stadiach kawitacji 
zaczątkowej; co druga łopatka jest cofnięta 
w głąb wirnika wykonanego ze staliwa 
chromowego GX20Cr14 (dawne oznaczenie 
LH14) 

 

FOT. 1
uszkodzenia 

kawitacyjne wirnika 
pompy zatapialnej 

do ścieków 
oczyszczonych po 

niespełna roku 
pracy; materiał 

wirnika – żeliwo 
sferoidalne en-js 

1050

FOT. 2
uszkodzenia kawitacyjne łopatek na wlocie wirnika pompy zasilającej po 8 latach pracy 
w różnych stadiach kawitacji zaczątkowej; co druga łopatka jest cofnięta w głąb wirnika 

wykonanego ze staliwa chromowego gX20cr14 (dawne oznaczenie lh14)

międzyłopatkowych jest bardzo duża, np. w szybkoobrotowych pompach zasilających, to czas 
przepływu cząstki przez kanał może być bardzo krótki, poniżej 0,01 s, i pęcherzyki mogą implodować 
także w pobliżu krawędzi wylotowych łopatek wirnika (fot. 3), a nawet na odcinkach wlotowych 
łopatek kierownicy odśrodkowej. Dotyczy to oczywiście pierwszego stopnia pompy, bo za drugim i 
dalszymi stopniami ciśnienia, są już na tyle duże, że kawitacja jest wykluczona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOT. 3 Uszkodzenia kawitacyjne wylotowej 
części łopatki wirnika pompy zasilającej z 
fot. 2 
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dla konkretnej wydajności. Zależnie od sposobu, w jaki próbuje się ustalić początek kawitacji, 
otrzymuje się bardzo różne wartości pskr  i NPSHkr ([1], [4]) , co pokazano na rysunkach 2 do 5.  
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Nadwyżka NPSHi dotyczy wizualnego początku 
kawitacji, tj. wydajności, przy której można zaob-
serwować pierwsze pęcherzyki pary; NPSH0 dotyczy 
początku obniżania się wysokości podnoszenia, zaś 
NPSH3 – spadku jej o 3% przy ustalonej wydajności. 
NPSHak dotyczy początku wzrostu efektów akustycz-
nych (hałasu), zaś NPSHmat – początku zauważalnych 
ubytków materiału wskutek erozji kawitacyjnej. Ta 
ostatnia wartość, w tych samych warunkach pracy 
pompy, zależy od rodzaju materiału, z  którego jest 
wykonany jej wirnik. 

Rozpiętość wartości NPSHkr, odpowiadających 
różnie definiowanym nadwyżkom, jest bardzo duża. 
Z rysunków 4,5 wynika, że dla identycznych warunków 
pracy pompy wartość NPSHi może być 4…5-krotnie 
(i bardziej) większa od wartości NPSH3. Aby uniknąć 
nieporozumień, przyjmuje się powszechnie, że umow-
ny początek kawitacji określa właśnie nadwyżka 
NPSH3, czyli że

     NPSHkr = NPSH3    (3)

Pracę pompy w bezpiecznej odległości od początku 
kawitacji zapewniało, wg polskiej literatury ([2], [3] 
i wiele innych), spełnienie warunku

   NPSHR = k NPSH3   (4)
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gdzie: 
NPSHR (R = required) –  wymagana przez pompę  

      bezpieczna wartość nadwyżki  
      NPSH,

k  =  1.3…1,4 (1,6) –  współczynnik bezpieczeństwa.

Jednak w literaturze anglosaskiej [4], jak też w nie-
których normach międzynarodowych [9], zakłada się, 
że jeśli wytwórca pompy nie podał, co rozumie przez 
NPSHR, to należy przyjąć, że NPSHR = NPSH3. W celu 
uzyskania jednoznaczności zaleceń dla projektanta 
i  użytkownika należy, zamiast NPSHR, posłużyć się 
nadwyżką rozporządzalną NPSHA (A  = available), 
jaką zapewnia istniejący lub projektowany układ 
pompowy:

    (5)

gdzie:  
pd  –  ciśnienie w zbiorniku dolnym (dopływowym),
Hzs  –  geometryczna wysokość ssania (rys. 1a),
∆hs –  opory przepływu w  rurociągu ssawnym (do- 
  prowadzającym).

Jeśli pompa pracuje z napływem o wysokości geo-
metrycznej Hzn, to do wzoru (5) zamiast „−Hzs” należy 
podstawić „+Hzn”.

Układ powinien być tak zaprojektowany i/lub 
pompa tak dobrana, aby przy każdej wydajności Q 
z  zakresu dopuszczalnej ciągłej pracy pompy Qmin…
Qmax był spełniony warunek 

             NPSHA = SA NPSH3 .  (6)

Wartość SA = f(NPSH3) wg poradnika [8] podano 
na rysunku 6.

Przy tym jak wynika z rysunków 4, 5, wartości SA 
gwarantujące pracę pompy bez negatywnych skutków 
kawitacji (zwłaszcza erozji kawitacyjnej), odczytane 
z rysunku 6, mogą być zbyt małe. Potwierdza to prak-
tyka eksploatacji pomp zasilających w  niektórych 
elektrociepłowniach. oszacowano np., że pompa, któ-

rej uszkodzony kawitacyjnie wirnik pokazano na fot. 
2, 3, pracowała z nadwyżką NPSHA/NPSH3 ≈ 1,25…1,8, 
a  mimo to rozmiary erozji kawitacyjnej były – jak 
widać – znaczne. Z innych posiadanych informacji wy-
nika, że całkowite wyeliminowanie zużycia kawitacyj-
nego wirnika tej pompy byłoby możliwe, jeśli NPSHA/
NPSH3 ≥ 2,4…3,0. W obecnym układzie wymagałoby to 
umieszczenia zbiornika wody zasilającej na wysokości 
co najmniej 40 m, co jest zupełnie nierealne. Jedyne 
niezbyt kłopotliwe rozwiązanie to zainstalowanie 
pompy wstępnej o  wysokości podnoszenia rzędu  
H ≈ 50 (60) m, co wykluczyłoby możliwość wystąpie-
nia erozji kawitacyjnej, nawet po wielu latach pracy.

Lepsze materiały na elementy przepływowe
Zdarza się nieraz, że z  jednej strony nie można 

powiększyć rozporządzalnej nadwyżki NPSHA ani 
zastosować pompy wstępnej, zaś z drugiej – trudno 
jest dobrać pompę o odpowiedniej charakterystyce 
NPSH3(Q). dotyczy to zwłaszcza istniejących insta-
lacji. Można wówczas skorzystać z  jeszcze jednej 
możliwości, wykonując wirniki i  ewentualnie inne 

elementy przepływowe z materiału o dużej odporno-
ści na erozję kawitacyjną. W tablicy 1 zamieszczono 
porównanie stosowanych materiałów pod względem 
odporności na erozję kawitacyjną wg leksykonu [10]. 
Materiały ułożono wg wzrastającej odporności na tę 
erozję. indeks utraty masy określany jest względem 
materiału bazowego, tj. żeliwa szarego (indeks 1.0).

Staliwo GX20Cr14 (LH14, 14% Cr) ma dobre wła-
sności wytrzymałościowe i  antykorozyjne, ale jest 
średnio odporne na erozję kawitacyjną. W ostatnim 
30-leciu opracowano szereg nowych stopów odlew-
niczych (staliw). Najbardziej znane z nich to:
•	 dUPLEX (27% Cr, 7% Ni, 1,8% Mo, 2% Mn, 1% Si), 

odmiany nisko- i wysokowęglowa,
•	 NoRidUR (25% Cr, 6% Ni, 2,4% Mo, 3% Cu).

oba stopy mają bardzo dobre własności mecha-
niczne i porównywalne wskaźniki ubytków materia-
łu wskutek erozji kawitacyjnej – 10 razy mniejsze 
niż staliwo LH14; dobrej jakości wirniki z dUPLEXU 
są wykonywane w polskich odlewniach, w których 
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RYS. 5 Wartości NPSHi/NPSH3 dla różnych wydajności wg [6], [7]; BEP (Best Efficiency Point) – punkt optymalny 
 
 
 

 

 

 

 

 

      

Nadwyżka NPSHi dotyczy wizualnego początku kawitacji, tj. wydajności, przy której można 
zaobserwować pierwsze pęcherzyki pary; NPSH0 dotyczy początku obniżania się wysokości 
podnoszenia, zaś NPSH3 – spadku jej o 3% przy ustalonej wydajności. NPSHak dotyczy początku 
wzrostu efektów akustycznych (hałasu), zaś NPSHmat – początku zauważalnych ubytków materiału 
wskutek erozji kawitacyjnej. Ta ostatnia wartość, w tych samych warunkach pracy pompy, zależy od 
rodzaju materiału, z którego jest wykonany jej wirnik.  

Rozpiętość wartości NPSHkr, odpowiadających różnie definiowanym nadwyżkom, jest bardzo 
duża. Z rysunków 4,5 wynika, że dla identycznych warunków pracy pompy wartość NPSHi może być 
4…5-krotnie (i bardziej) większa od wartości NPSH3. Aby uniknąć nieporozumień, przyjmuje się 
powszechnie, że umowny początek kawitacji określa właśnie nadwyżka NPSH3, czyli że 

NPSHkr = NPSH3    (3) 

Pracę pompy w bezpiecznej odległości od początku kawitacji zapewniało, wg polskiej 
literatury ([2], [3] i wiele innych), spełnienie warunku 

NPSHR = k NPSH3   (4) 

gdzie: NPSHR (R = required) – wymagana przez pompę bezpieczna wartość nadwyżki NPSH, 
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efficiency point)  

– punkt optymalny

k = 1.3…1,4 (1,6) –  współczynnik bezpieczeństwa. 

Jednak w literaturze anglosaskiej [4], jak też w niektórych normach międzynarodowych [9], 
zakłada się, że jeśli wytwórca pompy nie podał, co rozumie przez NPSHR, to należy przyjąć, że NPSHR 
= NPSH3. W celu uzyskania jednoznaczności zaleceń dla projektanta i użytkownika należy, zamiast 
NPSHR, posłużyć się nadwyżką rozporządzalną NPSHA (A = available), jaką zapewnia istniejący lub 
projektowany układ pompowy: 

szs
vd hH

g
pp
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 , m     (5) 

gdzie:  pd – ciśnienie w zbiorniku dolnym (dopływowym), 
Hzs – geometryczna wysokość ssania (rys. 1a), 
hs – opory przepływu w rurociągu ssawnym (doprowadzającym). 

 

Jeśli pompa pracuje z napływem o wysokości geometrycznej Hzn, to do wzoru (5) zamiast 
„−Hzs” należy podstawić „+Hzn”. 

 

Układ powinien być tak zaprojektowany i/lub pompa tak dobrana, aby przy każdej wydajności 
Q z zakresu dopuszczalnej ciągłej pracy pompy Qmin…Qmax był spełniony warunek  

NPSHA = SA NPSH3 .       (6) 

Wartość SA = f(NPSH3) wg poradnika [8] podano na rysunku 6. 

  

 

 

 

 

 

 

RYS. 6 Orientacyjne wartości współczynnika SA 

zwiększającego wartość nadwyżki NPSHA względem 
NPSH3; SA = NPSHA/NPSH3, dla wydajności optymalnej 
Qopt, wg [8] 

 

 

Przy tym jak wynika z rysunków 4, 5, wartości SA gwarantujące pracę pompy bez 
negatywnych skutków kawitacji (zwłaszcza erozji kawitacyjnej), odczytane z rysunku 6, mogą być zbyt 
małe. Potwierdza to praktyka eksploatacji pomp zasilających w niektórych elektrociepłowniach. 
Oszacowano np., że pompa, której uszkodzony kawitacyjnie wirnik pokazano na fot. 2, 3, pracowała z 
nadwyżką NPSHA/NPSH3  1,25…1,8, a mimo to rozmiary erozji kawitacyjnej były – jak widać, 
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ofercie są oba ww. materiały. Lepsze własności 
ma niezamieszczone w  tabeli staliwo NoRiCLoR, 
mające większy udział molibdenu. Jeszcze lepsze 
właściwości antyerozyjne ma X-Cavalloy, USA (18% 
Cr, 16% Mn), jednak nie wiadomo czy jest on dostęp-
ny w odlewniach europejskich.

Biorąc pod uwagę, że w  jednej z  EC już po 2 
latach pojawiły się problemy z erozją kawitacyjną 
w  pompach zasilających, zastosowanie lepszego 
materiału o dziesięciokrotnie mniejszym indeksie 
wydłużyłoby ten czas do około 20 lat, co poważnie 
zmniejszyłoby koszty eksploatacyjne.

Oszacowanie wartości NPSH3 
w optymalnym (BEP) punkcie pracy pompy

Układ pompowy należy projektować tak, aby za-
pewnić dostatecznie dużą wartość nadwyżki NPSHA. 
We wczesnym etapie projektowania nie wiadomo 

jednak jaka konkretnie pompa, o  założonych pa-
rametrach Q, H zostanie ostatecznie dobrana. Jej 
prawdopodobną nadwyżkę NPSH3 można pomimo 
to ocenić na podstawie wartości kawitacyjnego wy-
różnika szybkobieżności S = nss = nQopt

1/2/NPSH33/4 (S 
– oznaczenie stosowane powszechnie w literaturze; 
nss – oznaczenie wg normy [9]), jaką powinna mieć 
dobra pompa. 

Na rysunkach 7, 8 naniesiono wartości wy-
różnika S dla 130 pomp jednostrumieniowych 
z  wiodących wytwórni. Wartości S jak widać nie 
zależą praktycznie od wyróżnika szybkobieżności 
nq  i wydajności Q. dobra pompa z wlotem osiowym 
powinna mieć wyróżnik S o wartości S ≈ Sśr  = 215, 
podczas gdy pompa in-line (z komorą ssawną) –  Sśr ≈ 
200. Analogiczne rysunki dla pomp dwustrumienio-
wych zamieszczono w [11]; pompy te mają większe 
wartości wyróżników: Sśr ≈ 240.

Mając wartość S można oszacować prawdopo-
dobną wartość:

                NPSH3 = (nQopt
1/2/S)4/3  (7)

oraz na podstawie wzorów (5) i  (6) sprawdzić, 
jaką nadwyżkę NPSHA powinna zapewnić projek-
towana instalacja pompowa.

Wnioski końcowe:
•	 Kawitacja wciąż stanowi poważny problem 

w  wielu instalacjach pompowych, w  bardzo 
różnych obszarach zastosowań pomp wirowych.

k = 1.3…1,4 (1,6) –  współczynnik bezpieczeństwa. 
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Nazwa Oznaczenie Indeks

staliwo gp240gh+Qt     (lii450) 0,8

brąz wysokocynowy cc480k-gs            (b10) 0,5

staliwo chromowe gX20cr14              (lh14) 0,2

brąz aluminiowy cc333g-gc          (ba1032) 0,1

staliwo niklowo 
chromowe gX5crni19-10     (lh18n10) 0,05

noRiduR gX3crnimocun24-6-2-3 0,02

TAB. 1
wskaźniki 

odporności na 
erozję kawitacyjną 

różnych materiałów

RYS. 6
orientacyjne 

wartości 
współczynnika sa 

zwiększającego 
wartość nadwyżki 
npsha względem 

npsh3; sa = 
npsha/npsh3, 
dla wydajności 

optymalnej Qopt, 
wg [8]
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Didier Tounkap
Kierownik działu badań i rozwoju Stubbe

  przekraczamy granice,
na nowo definiujemy
standardy…  

X-Class

„Ciężko pracowaliśmy z myślą o przyszłości i stworzyliśmy pompę, która nie 
ma sobie równych.”

Paweł Ziółkowski
Inżynier wsparcia technicznego PVG

„Tam gdzie inne pompy osiągają limity swoich możliwości, seria X-class 
przekonuje swoją niezawodnością w najbardziej ekstremalnych warunkach, 
długoterminową i niezawodną pracą.”



•	 Jeśli nie da się zaprojektować instalacji o odpo-
wiednio dużej nadwyżce rozporządzalnej NPSHA, 
to należy zastosować niskoobrotową pompę 
wstępną. dotyczy to zwłaszcza pomp szybkoob-
rotowych, w szczególności – pomp zasilających.

•	 Jeśli z różnych powodów nie można zastosować 
pompy wstępnej, to należy wykonać wirnik 
z  materiału najbardziej odpornego na erozję 
kawitacyjną.
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Biorąc pod uwagę, że w jednej z EC już po 2 latach pojawiły się problemy z erozją kawitacyjną 
w pompach zasilających, zastosowanie lepszego materiału o dziesięciokrotnie mniejszym indeksie 
wydłużyłoby ten czas do około 20 lat, co poważnie zmniejszyłoby koszty eksploatacyjne. 

 

Oszacowanie wartości NPSH3 w optymalnym (BEP) punkcie pracy pompy 

Układ pompowy należy projektować tak, aby zapewnić dostatecznie dużą wartość nadwyżki 
NPSHA. We wczesnym etapie projektowania nie wiadomo jednak jaka konkretnie pompa, o 
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[9]), jaką powinna mieć dobra pompa.  

Na rysunkach 7, 8 naniesiono wartości wyróżnika S dla 130 pomp jednostrumieniowych z 
wiodących wytwórni. Wartości S jak widać nie zależą praktycznie od wyróżnika szybkobieżności nq  i 
wydajności Q. Dobra pompa z wlotem osiowym powinna mieć wyróżnik S o wartości S  Sśr  = 215, 
podczas gdy pompa in-line (z komorą ssawną) –  Sśr  200. Analogiczne rysunki dla pomp 
dwustrumieniowych zamieszczono w [11]; pompy te mają większe wartości wyróżników: Sśr  240. 

Mając wartość S można oszacować prawdopodobną wartość: 

NPSH3 = (nQopt
1/2/S)4/3    (6) 

oraz na podstawie wzorów (5) i (6) sprawdzić, jaką nadwyżkę NPSHA powinna zapewnić 
projektowana instalacja pompowa. 
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szybkoobrotowych, w szczególności – pomp zasilających. 

3. Jeśli z różnych powodów nie można zastosować pompy wstępnej, to należy wykonać wirnik z 
materiału najbardziej odpornego na erozję kawitacyjną. 
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RYS. 7 
zależność s(nq) dla jednostrumieniowych pomp z wlotem osiowym [11]

RYS. 8 
zależność s(nq) dla jednostrumieniowych pomp z wlotem osiowym [11]
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Didier Tounkap
Kierownik działu badań i rozwoju Stubbe

  przekraczamy granice,
na nowo definiujemy
standardy…  

X-Class

„Ciężko pracowaliśmy z myślą o przyszłości i stworzyliśmy pompę, która nie 
ma sobie równych.”

Paweł Ziółkowski
Inżynier wsparcia technicznego PVG

„Tam gdzie inne pompy osiągają limity swoich możliwości, seria X-class 
przekonuje swoją niezawodnością w najbardziej ekstremalnych warunkach, 
długoterminową i niezawodną pracą.”



prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk 
akademia im. jakuba z paradyża w gorzowie wielkopolskim

w stosunku do instalacji przemysłu chemicznego i petrochemicznego, 
stawiane są obecnie wysokie wymagania dotyczące niezawodności 
i energochłonności urządzeń w nich zabudowanych. zdarza się jednak, że już 
na etapie projektu, a później wykonania, zostają popełnione błędy skutkujące 
złym funkcjonowaniem całej instalacji i niedotrzymywaniem parametrów 
technologicznych wymaganych przez inwestora, a co za tym idzie – dużymi 
stratami ekonomicznymi.

MODERNIZACJA POMPY  
W ASPEKCIE ZWIęKSZENIA  
JEJ NIEZAWODNOŚCI   
 
w instalacji chemicznej
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W  artykule przedstawiono działania firmy 
PBW Hydro-Pomp, których podjęła się 
w  celu zapewnienia poprawnej pracy 

instalacji saletry w  węźle reakcyjnym (rys. 1). do-
tychczasowa praca instalacji charakteryzowała się 
nadmiernym poziomem drgań zbiornika startowego, 
rurociągów oraz konstrukcji nośnej. Skutkiem wy-
stępowania wysokiego poziomu drgań był brak moż-
liwości pracy instalacji z pełną wydajnością (pełnym 
zakresem obrotów pomp) oraz obniżona trwałość 
kompensatorów zamontowanych na rurociągach. 

Celem prac przeprowadzonych przez firmę PBW 
Hydro-Pomp było wykonanie zmodernizowanych 
pomp P-1N/1-2 oraz zmiana podparcia zbiorników 
startowych, w których są one zabudowane, w celu 
wyeliminowania nadmiernych drgań.

Przedmiot i zakres prac
osiowe pompy P-1N o wale pionowym przezna-

czone są do transportu saletry (mieszanina azoty-
nu sodu NANo2 i azotynu potasu KNo3) w układzie 
reaktora R-1N. 

Na rys. 1 pompy P-1N oznaczono symbolami P-1N/1 
i  P-1N/2, podane zostały również parametry pracy 
układu, definicje oznaczeń wybranych elementów 
układu oraz kierunki przepływu mediów.

Poniżej zestawiono parametry przepływowe 
pomp P-1N i właściwości saletry:
•	 przepływ obliczeniowy:   2800 m3/h,
•	 przepływ minimalny:   2400 m3/h,
•	 przepływ maksymalny:   3000 m3/h,
•	 wysokość podnoszenia:  4,5 m,
•	 temperatura pracy:    360°C,
•	 gęstość:       1795 kg/m3,
•	 max. temperatura pracy:  420°C.

Pompy napędzane były silnikiem elektrycznym: 
•	 moc:    110 kW,
•	 obroty:   740 obr./min.

Zmiana obrotów pomp miała się odbywać przy 
użyciu przemiennika częstotliwości w  zakresie 
od  700 do 900 obr./min, jednak przed wykonaną 
modernizacją pompy mogły pracować do około 600 
obr./min ze względu na wysoki poziom drgań wystę-
pujących na instalacji.

Na rys. 2 przedstawiony został schematycznie 
przekrój pompy płaszczyzną merydionalną przed 
modernizacją. Na rysunku tym oznaczone zostały 
główne elementy pompy związane z układem prze-
pływowym oraz konstrukcją.

Przed modernizacją pompy P-1N/1 i  P-1N/2 mu-
siały realizować przepływ saletry w kierunku z góry 
na dół (zgodnie z czerwonymi wektorami na rys. 1) 
i z dołu do góry. Wymuszenie przepływu przez pom-
py z dołu do góry spowodowane było koniecznością 
podgrzania saletry do temperatury wymaganej przez 
technologię. 

Po osiągnięciu wymaganej przez technologię 
temperatury saletry następowała zmiana kierunku 
przepływu podgrzanej saletry poprzez zmianę kie-
runku obrotów pompy.

Pompy przed modernizacją przy przepływie z dołu 
do góry (nagrzewanie saletry) i  zmianie kierunku 
obrotów generowały drgania, będące źródłem re-
zonansu z innymi elementami instalacji i stanowiły 
zagrożenie dla instalacji oraz osób ją obsługujących 
(występowały przypadki poluzowywania się elemen-
tów rurociągów, np. króćców manometrycznych). 

Celem modernizacji pomp P-1N/1 i  P-1N/2 było 
zmniejszenie drgań pompy, mających wpływ na stan 
dynamiczny całej instalacji.
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RYS. 1 Schemat układu reaktora R-1N (Węzeł Reakcyjny) 
 
Poniżej zestawiono parametry przepływowe pomp P-1N i właściwości saletry: 

 przepływ obliczeniowy:  2800 m3/h, 
 przepływ minimalny:  2400 m3/h, 
 przepływ maksymalny:  3000 m3/h, 
 wysokość podnoszenia:  4,5 m, 
 temperatura pracy:   360°C, 
 gęstość:    1795 kg/m3, 
 max. temperatura pracy:  420°C. 

 
Pompy napędzane były silnikiem elektrycznym:  

 moc:    110 kW, 
 obroty:   740 obr/min. 

 
 Zmiana obrotów pomp miała się odbywać przy użyciu przemiennika częstotliwości 
w zakresie od 700 do 900 obr/min, jednak przed wykonaną modernizacją pompy mogły 
pracować do około 600 obr/min ze względu na wysoki poziom drgań występujących na 
instalacji. 
 Na RYS. 2 przedstawiony został schematycznie przekrój pompy płaszczyzną 
merydionalną pompy przed modernizacją. Na rysunku tym oznaczone zostały główne 
elementy pompy związane z układem przepływowym oraz konstrukcją. 
 

RYS. 1 
 schemat układu 

reaktora R-1n 
(węzeł reakcyjny)
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W związku z tym zakres modernizacji obejmował: 
•	 projekt i wykonanie nowych wirników,
•	 projekt i wykonanie nowych elementów nieru-

chomych układu przepływowego,
•	 skrócenie wałów pomp i części rurowej pomię-

dzy korpusami łożyskowymi (podstawa dolna 
– rys. 2).

Stan instalacji przed modernizacją
Analiza stanu dynamicznego węzła reakcyjnego

Badania pomp na stanowiskach pracy przeprowa-
dziła firma „M-TECHNiK” S. C. Pomiary wykonano dla 
prawych (przepływ z dołu do góry) i lewych (przepływ 
z góry na dół) obrotów pompy przy prędkości obroto-
wej równej jedynie około 650 obr./min ( f0=10,67 Hz) ze 

względu na występowanie rezonansu z elementami 
instalacji – obroty nominalne wynosiły 740 obr./min. 
Miejsca rozmieszczenia czujników pomiarowych 
zostały pokazane na rys. 3.

Zgodnie z normą iSo 10816-3 dla tego typu urzą-
dzeń przyjęto następujące kryteria oceny stanu 
pracy maszyn ze względu na występujące drgania:
•	 stan bardzo dobry 

dla wartości drgań powyżej 0 do 2,8 mm/s,
•	 stan dobry    

dla wartości drgań powyżej 2,8 do 4,5 mm/s,
•	 stan dopuszczalny   

dla wartości drgań powyżej 4,5 do 7,1 mm/s,
•	 stan niedopuszczalny   

dla wartości drgań powyżej 7,1 mm/s.
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RYS. 2 Przekrój pompy saletry P-1N (przed modernizacją) 

 
 Przed modernizacją pompy P-1N/1 i P-1N/2 musiały realizować przepływ saletry 
w kierunku z góry na dół (zgodnie z czerwonymi wektorami na RYS. 1) i z dołu do góry. 
Wymuszenie przepływu przez pompy z dołu do góry spowodowane było koniecznością 
podgrzania saletry do temperatury wymaganej przez technologię.  
 Po osiągnięciu wymaganej przez technologię temperatury saletry następowała zmiana 
kierunku przepływu podgrzanej saletry poprzez zmianę kierunku obrotów pompy. 
 Pompy przed modernizacją przy przepływie z dołu do góry (nagrzewanie saletry) 
i zmianie kierunku obrotów generowały drgania, będące źródłem rezonansu z innymi 
elementami instalacji i stanowiły zagrożenie dla instalacji oraz osób ją obsługujących 
(występowały przypadki poluzowywania się elementów rurociągów np. króćców 
manometrycznych).  

Celem modernizacji pomp P-1N/1 i P-1N/2 było zmniejszenie drgań pompy, 
mających wpływ na stan dynamiczny całej instalacji. 
W związku z tym zakres modernizacji obejmował:  

 projekt i wykonanie nowych wirników, 

RYS. 2
przekrój pompy 
saletry p-1n (przed 
modernizacją)
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Na wykresach (rys. 4 i rys. 5) granice tych stanów 
zostały oznaczone odpowiednio kolorami zielonym, 
żółtym i czerwonym.

Z  badań tych wynikało, że pompa pierwsza  
(P-1N/1), dla obrotów lewych mieściła się w klasie 
stanu bardzo dobry, natomiast dla prawych w klasie 
stanu dobry, a co za tym idzie była ona dopuszczona 
do ruchu bez ograniczeń.

Pompa (P-1N/2) dla obrotów lewych mieściła się 
w klasie stanu dobry, zaś przy prawych obrotach, 
dla łożyska tocznego dolnego wartości sumy drgań 
przekraczały wartość 4,5 mm/s, a co za tym idzie jej 
stan zakwalifikowano jako dopuszczalny. Według 
normy iSo 10816-3 oznaczało to, że dla tego kierun-
ku obrotów może ona być czasowo dopuszczona do 
ruchu, jednak w najbliższym czasie należy podjąć 
działania mające na celu poprawę jej stanu dyna-
micznego.

dla pełnego obrazu sytuacji należy dodać, że na 
pompach P-1N/1 i P-1N/2 nie były mierzone drgania 
na łożysku ślizgowym (rys. 3), znajdującym się 
najbliżej wirnika pompy. Łożysko to umiejscowione 
jest w obszarze pompy, zanurzonej w zbiorniku E-2N, 
dlatego pomiar na nim jest niemożliwy, a dopiero 
on pozwoliłyby na pełną analizę i ocenę stanu dy-
namicznego pompy.

Rys. 6 i 7 przedstawiają widma prędkości drgań 
zmierzone na łożysku tocznym obydwu pomp.

Na wykresach tych liniami czarnymi oznaczono 
pierwszą krotność częstości obrotowej, natomiast 
linią czerwoną czwartą krotność.

Analizując widma prędkości drgań dla prawych 
obrotów, zarówno w pompie P-1N/1, jak i w pompie 
P-1N/2 stwierdzono, że przyjmują one wartości mak-
symalne dla częstotliwości około 42,7 Hz. 

Częstotliwość ta odpowiada czwartej krotności 
częstości f0 i jest ona równa częstotliwości łopatko-
wej wirnika.

Na tej podstawie możemy stwierdzić, że główną 
przyczyną drgań pompy są zaburzenia przepływu.

Analiza wyników pomiarów drgań, konstrukcji 
urządzenia oraz procesu technologicznego stanowiła 
podstawę do następujących stwierdzeń dotyczących 
stanu dynamicznego pomp:
•	 drgania elementów były spowodowane siłami 

wymuszającymi działającymi w trakcie realizacji 
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 projekt i wykonanie nowych elementów nieruchomych układu przepływowego, 
 skrócenie wałów pomp i części rurowej pomiędzy korpusami łożyskowymi (podstawa 

dolna – RYS. 2). 
 
 

Stan instalacji przed modernizacją 

1. Analiza stanu dynamicznego węzła reakcyjnego 

 Badania pomp na stanowiskach pracy przeprowadziła firma „M-TECHNIK” S. C. 
Pomiary wykonano dla prawych (przepływ z dołu do góry) i lewych (przepływ z góry na dół) 
obrotów pompy przy prędkości obrotowej równej jedynie około 650 obr/min ( f0=10,67 Hz) 
ze względu na występowanie rezonansu z elementami instalacji – obroty nominalne wynosiły 
740 obr/min. Miejsca rozmieszczenia czujników pomiarowych zostały pokazane na RYS. 3. 
 

 
RYS. 3 Miejsca rozmieszczenia czujników pomiarowych 

 

 Zgodnie z normą ISO 10816-3 dla tego typu urządzeń przyjęto następujące kryteria 
oceny stanu pracy maszyn ze względu na występujące drgania: 

 stan bardzo dobry  dla wartości drgań powyżej 0 do 2,8 mm/s, 

RYS. 3 
miejsca 

rozmieszczenia 
czujników 

pomiarowych
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 stan dobry   dla wartości drgań powyżej 2,8 do 4,5 mm/s, 
 stan dopuszczalny  dla wartości drgań powyżej 4,5 do 7,1 mm/s, 
 stan niedopuszczalny  dla wartości drgań powyżej 7,1 mm/s. 

 
 Na wykresach (RYS. 4 i RYS. 5) granice tych stanów zostały oznaczone odpowiednio 
kolorami zielonym, żółtym i czerwonym. 
 

 
RYS. 4 Wykres pomiarów sum prędkości drgań dla pompy P-1N/1 

 
 

 
RYS. 5 Wykres pomiarów sum prędkości drgań dla pompy P-1N/2 

 
 
 Z badań tych wynikało, że pompa pierwsza (P-1N/1), dla obrotów lewych mieściła się 
w klasie stanu bardzo dobry, natomiast dla prawych w klasie stanu dobry, a co za tym idzie 
była ona dopuszczona do ruchu bez ograniczeń. 
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 stan dobry   dla wartości drgań powyżej 2,8 do 4,5 mm/s, 
 stan dopuszczalny  dla wartości drgań powyżej 4,5 do 7,1 mm/s, 
 stan niedopuszczalny  dla wartości drgań powyżej 7,1 mm/s. 

 
 Na wykresach (RYS. 4 i RYS. 5) granice tych stanów zostały oznaczone odpowiednio 
kolorami zielonym, żółtym i czerwonym. 
 

 
RYS. 4 Wykres pomiarów sum prędkości drgań dla pompy P-1N/1 

 
 

 
RYS. 5 Wykres pomiarów sum prędkości drgań dla pompy P-1N/2 

 
 
 Z badań tych wynikało, że pompa pierwsza (P-1N/1), dla obrotów lewych mieściła się 
w klasie stanu bardzo dobry, natomiast dla prawych w klasie stanu dobry, a co za tym idzie 
była ona dopuszczona do ruchu bez ograniczeń. 

RYS. 4
wykres pomiarów sum prędkości drgań dla pompy p-1n/1

RYS. 5
wykres pomiarów sum prędkości drgań dla pompy p-1n/2
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RYS. 7a Widmo prędkości drgań górnego łożyska tocznego pompy P-1N/2  

(kolor niebieski – obroty prawe; brązowy – obroty lewe) 
 
 
 
 RYS. 6a i 6b przedstawiają widma prędkości drgań zmierzone na łożysku tocznym 
obydwu pomp. 
 Na wykresach tych liniami czarną oznaczono pierwszą krotność częstości obrotowej, 
natomiast linią czerwoną czwartą krotność. 
 Analizując widma prędkości drgań dla prawych obrotów, zarówno w pompie P-1N/1, 
jak i w pompie P-1N/2 stwierdzono, że przyjmują one wartości maksymalne dla 
częstotliwości około 42,7 Hz.  
 Częstotliwość ta odpowiada czwartej krotności częstości f0 i jest ona równa 
częstotliwości łopatkowej wirnika. 
 
 

𝑓𝑓� = 10,67 𝐻𝐻𝐻𝐻, 
4 ∙ 𝑓𝑓� = 4 ∙ 10,67𝐻𝐻𝐻𝐻 = 4𝐻,6𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻, 
𝐻𝐻 = 4 𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝐻𝐻𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 

 
 
 Na tej podstawie możemy stwierdzić, że główną przyczyną drgań pompy są 
zaburzenia przepływu. 
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procesu technologicznego. W  pomierzonych 
przebiegach drgań dominowały składowe 
o  częstościach 10,67  Hz, 21,33  Hz i  42,50  Hz, 
odpowiadające prędkości roboczej pompy i  jej 
wielokrotnościom.

•	 Siły wymuszające drgania to siły hydrodyna-
miczne wynikające z  realizacji procesu tech-
nologicznego, siły pochodzące od resztkowego 
niewyważenia wirnika pompy i  składowa siły 
ciężkości występująca w czasie drgań z uwagi na 
mocowanie zbiornika znacznie poniżej środka 
masy urządzenia.

Rozwiązaniem problemu drganiowego instalacji 
było: 
•	 ograniczenie sił wymuszających drgania (zabu-

rzeń przepływu w pompach), 
•	 zmiana sposobu mocowania zbiornika do  kon-

strukcji nośnej ze  sztywnego na  podatny przy 
zastosowaniu wibroizolatorów.

Zarówno zmiana konstrukcji pompy, jak i  wi-
broizolacja układu były konieczne do uzyskania 
istotnego zmniejszenia poziomu drgań urządzenia, 
jak i sił obciążających elementy pompy.
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 Pompa (P-1N/2), dla obrotów lewych mieściła się w klasie stanu dobry, zaś przy 
prawych obrotach, dla łożyska tocznego dolnego wartości sumy drgań przekraczały wartość 
4,5 mm/s, a co za tym idzie jej stan zakwalifikowano, jako dopuszczalny. Według normy 
ISO 10816-3 oznaczało to, że dla tego kierunku obrotów może ona być czasowo dopuszczona 
do ruchu jednak w najbliższym czasie należy podjąć działania mające na celu poprawę jej 
stanu dynamicznego. 
 Dla pełnego obrazu sytuacji należy dodać, że na pompach P-1N/1 i P-1N/2 nie były 
mierzone drgania na łożysku ślizgowym (RYS. 3), znajdującym się najbliżej wirnika pompy. 
Łożysko to znajduje się w obszarze pompy, która jest zanurzona w zbiorniku E-2N, dlatego 
pomiar na nim jest niemożliwy, a dopiero on pozwoliłyby na pełną analizę i ocenę stanu 
dynamicznego pompy. 

 
 

 
RYS. 6a Widmo prędkości drgań górnego łożyska tocznego pompy P-1N/1  

(kolor niebieski – obroty prawe; brązowy – obroty lewe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 6
widmo prędkości 
drgań górnego 
łożyska tocznego 
pompy p-1n/1 
(kolor niebieski 
– obroty prawe; 
brązowy – obroty 
lewe)
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RYS. 7a Widmo prędkości drgań górnego łożyska tocznego pompy P-1N/2  

(kolor niebieski – obroty prawe; brązowy – obroty lewe) 
 
 
 
 RYS. 6a i 6b przedstawiają widma prędkości drgań zmierzone na łożysku tocznym 
obydwu pomp. 
 Na wykresach tych liniami czarną oznaczono pierwszą krotność częstości obrotowej, 
natomiast linią czerwoną czwartą krotność. 
 Analizując widma prędkości drgań dla prawych obrotów, zarówno w pompie P-1N/1, 
jak i w pompie P-1N/2 stwierdzono, że przyjmują one wartości maksymalne dla 
częstotliwości około 42,7 Hz.  
 Częstotliwość ta odpowiada czwartej krotności częstości f0 i jest ona równa 
częstotliwości łopatkowej wirnika. 
 
 

𝑓𝑓� = 10,67 𝐻𝐻𝐻𝐻, 
4 ∙ 𝑓𝑓� = 4 ∙ 10,67𝐻𝐻𝐻𝐻 = 4𝐻,6𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻, 
𝐻𝐻 = 4 𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝐻𝐻𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 

 
 
 Na tej podstawie możemy stwierdzić, że główną przyczyną drgań pompy są 
zaburzenia przepływu. 
  

RYS. 7 
widmo prędkości 
drgań górnego 
łożyska tocznego 
pompy p-1n/2 
(kolor niebieski 
– obroty prawe; 
brązowy – obroty 
lewe)
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Analiza układu hydraulicznego pompy
Podstawą oceny układu hydraulicznego pompy 

była kinematyka przepływu czynnika przez kanały 
elementów ruchomych (wirnika) i nieruchomych 
(kierownic wlotowej i wylotowej). 

obliczenia przeprowadzono dla nominalnej 
prędkości obrotowej równej 740 obr./min.

Parametrami oceny były trójkąty prędkości 
czynnika w przekrojach wlotowych i wylotowych 
poszczególnych elementów układu hydraulicznego. 

W  oparciu o  przeprowadzoną analizę stwier-
dzono, że podczas tłoczenia czynnika z góry na dół 
pompy, napływa on ze zbyt dużym kątem natarcia 
na łopatki kierownicy wylotowej. Gdy przepływ 
odbywa się w  odwrotnym kierunku zaobserwo-
wano, że czynnik napływa ze zbyt dużym kątem 
natarcia zarówno na łopatki kierownicy wylotowej, 
jak i wirnika.

Zauważono również, że dla obydwu kierunków 
przepływu kąty natarcia rosną wraz ze wzrostem 
prędkości obrotowej.

Zbyt duże kąty natarcia czynnika na łopatki 
kierownic powodowały zaburzenia przepływu 
w komorach hydraulicznych pompy i były głównym 
źródłem drgań.

Ocena wykonania elementów pompy
Porównując rysunek wirnika (rys. 8) z wirnikiem 

wykonanym na jego podstawie (fot. 1), widać wy-
raźne różnice w geometrii łopatek.

Niedokładność wykonania łopatek wirnika 
oraz mała ich powtarzalność spowodowały ko-
nieczność zastosowania dużej ilości obciążników 
o znacznej grubości podczas jego wyważania (fot. 
2). obciążniki te znaczne zmieniły kształt profilu 
łopatek oraz spowodowały ich zróżnicowanie, a co 
za tym idzie stały się dodatkowym źródłem drgań 
wynikających z niejednorodności przepływu przez 
układ łopatkowy. Ponadto na fot. 2 i fot. 3 widać, że 
obciążniki mają powierzchnie boczne, ustawione 
prostopadle do kierunku napływu czynnika, które 
są źródłem zaburzeń przepływu.

Na podstawie oględzin pompy stwierdzono wi-
doczną gołym okiem niewspółosiowość w ustawie-
niu elementów wirujących i nieruchomych pompy.

Elementy modernizowane
Zaprojektowane i  wykonane nowe elementy 

układy przepływowego pompy pokazane zostały na 
fotografiach.

W celu odstrojenia konstrukcji instalacji od rezo-
nansu zaproponowano zmianę sposobu mocowania 
zbiornika do konstrukcji – ze sztywnego na podatny 
oraz skrócono wał wraz z częścią rurową między kor-
pusami łożyskowymi (podstawa dolna, rys. 2) pomp 
P1-N. Zastosowanie odpowiednich wibroizolatorów 
spowodowało zmianę charakteru dynamicznego 
układu z  podrezonansowego na nadrezonansowy, 
ponieważ częstości własne układu są znacznie niż-
sze od częstości wymuszających. dało to efekt, wraz 
ze skróceniem wału, co najmniej kilkukrotnego 
zmniejszenia drgań zbiornika i sił przenoszonych na 
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Ocena wykonania elementów pompy 

 
 Porównując rysunek wirnika (RYS. 8) z wirnikiem wykonanym na jego podstawie (RYS. 9), 

widać wyraźne różnice w geometrii łopatek. 
 Niedokładność wykonania łopatek wirnika oraz mała ich powtarzalność spowodowały 
konieczność zastosowania dużej ilości obciążników o znacznej grubości podczas jego 
wyważania (RYS. 10). Obciążniki te znaczne zmieniły kształt profilu łopatek oraz 
spowodowały ich zróżnicowanie, a co za tym idzie stały się dodatkowym źródłem drgań 
wynikających z niejednorodności przepływu przez układ łopatkowy. Ponadto na rysunkach 
RYS. 10 i RYS. 11 widać, że obciążniki mają powierzchnie boczne, ustawione prostopadle do 
kierunku napływu czynnika, które są źródłem zaburzeń przepływu. 
 Na podstawie oględzin pompy stwierdzono, widoczną gołym okiem niewspółosiowość 
w ustawieniu elementów wirujących i nieruchomych pompy. 
 
 

 
RYS. 8  Rysunek wirnika z oryginalnego projektu 

 
 
 

 
 

RYS. 9  Zdjęcia rzeczywistego wirnika 
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Ocena wykonania elementów pompy 

 
 Porównując rysunek wirnika (RYS. 8) z wirnikiem wykonanym na jego podstawie (RYS. 9), 

widać wyraźne różnice w geometrii łopatek. 
 Niedokładność wykonania łopatek wirnika oraz mała ich powtarzalność spowodowały 
konieczność zastosowania dużej ilości obciążników o znacznej grubości podczas jego 
wyważania (RYS. 10). Obciążniki te znaczne zmieniły kształt profilu łopatek oraz 
spowodowały ich zróżnicowanie, a co za tym idzie stały się dodatkowym źródłem drgań 
wynikających z niejednorodności przepływu przez układ łopatkowy. Ponadto na rysunkach 
RYS. 10 i RYS. 11 widać, że obciążniki mają powierzchnie boczne, ustawione prostopadle do 
kierunku napływu czynnika, które są źródłem zaburzeń przepływu. 
 Na podstawie oględzin pompy stwierdzono, widoczną gołym okiem niewspółosiowość 
w ustawieniu elementów wirujących i nieruchomych pompy. 
 
 

 
RYS. 8  Rysunek wirnika z oryginalnego projektu 

 
 
 

 
 

RYS. 9  Zdjęcia rzeczywistego wirnika 
 
 
 

FOT. 1
zdjęcia rzeczywistego wirnika

RYS. 8 
Rysunek wirnika 

z oryginalnego 
projektu
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RYS. 10  Widok płytek użytych podczas wyważania wirnika 

 
 

 
RYS. 11   Powierzchnie boczne obciążników ustawione prostopadle 

 do kierunku napływu czynnika 
 
 
 

Elementy modernizowane 

 Zaprojektowane i wykonane nowe elementy układy przepływowego pompy pokazane 
zostały na fotografiach. 
 

  

FOT. 1 Wirnik z łopatami wykonanymi za pomocą obrabiarki CNC 

FOT. 3 
powierzchnie 

boczne 
obciążników 

ustawione 
prostopadle 
 do kierunku 

napływu czynnika
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RYS. 10  Widok płytek użytych podczas wyważania wirnika 

 
 

 
RYS. 11   Powierzchnie boczne obciążników ustawione prostopadle 

 do kierunku napływu czynnika 
 
 
 

Elementy modernizowane 

 Zaprojektowane i wykonane nowe elementy układy przepływowego pompy pokazane 
zostały na fotografiach. 
 

  

FOT. 1 Wirnik z łopatami wykonanymi za pomocą obrabiarki CNC 

FOT. 2
  widok płytek użytych podczas wyważania wirnika
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konstrukcję podpierającą. Nie ma natomiast wpływu 
na siły wymuszające działające wewnątrz układu.

W  celu doboru odpowiednich wibroizolatorów 
przeprowadzono analizę drgań układu zbiornik – po-
datne podparcie. Zmiana charakteru podparcia na 
podatne polegała na zamocowaniu zbiornika do 
konstrukcji podpierającej poprzez wibroizolatory 
w miejscach, gdzie był on mocowany do konstrukcji 
na sztywno (rys. 9).

Układ pod działaniem sił wymuszających poru-
szał się ruchem kulistym względem zamocowania 
do fundamentu. Najprościej opisuje się go jako ruch 
środka masy i ruch dookoła środka masy układu. Po 
analizie konstrukcji urządzenia, charakteru ruchu 

i parametrów jego pracy przyjęto pewne założenia 
upraszczające, takie jak symetria osiowa układu czy 
pominięcie efektu żyroskopowego, co pozwalało na 
opisanie ruchu układu w  układzie współrzędnych 
x, y, z przyłożonych w środku masy układu (rys. 9), 
jako złożenie ruchów postępowych w kierunkach  x, y, 
z  i dwóch ruchów obrotowych dookoła poziomych osi 
x i y. Przyjęcie takich założeń ułatwiło analizę ruchu 
układu, a ich wpływ na wyniki obliczeń był znikomy.

Na rys. 9 zaznaczono położenia środków ciężko-
ści urządzeń składowych układu oraz położenie ich 
środków ciężkości w stosunku do środka ciężkości 
całego układu. dodatkowo na rysunku zaznaczono 
miejsca przewidzianych do zamontowania wibro-
izolatorów.

W  wyniku analizy parametrów dostępnych na 
rynku wibroizolatorów oraz przeprowadzonych 
obliczeń różnych wariantów podparć zbiorników 
dobrano układ izolujący zbiornik przedstawionego 
na rys. 10.

Zaproponowany przez firmę PBW Hydro-Pomp 
zmiany zaplanowano tak, aby były do wykonania bez 
ingerencji w rurociągi, jak i w pozostałe urządzenia 
węzła reakcyjnego. Ponadto drugim kryterium był jak 
najniższy koszt przeprowadzonych zmian.
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RYS. 10  Widok płytek użytych podczas wyważania wirnika 

 
 

 
RYS. 11   Powierzchnie boczne obciążników ustawione prostopadle 

 do kierunku napływu czynnika 
 
 
 

Elementy modernizowane 

 Zaprojektowane i wykonane nowe elementy układy przepływowego pompy pokazane 
zostały na fotografiach. 
 

  

FOT. 1 Wirnik z łopatami wykonanymi za pomocą obrabiarki CNC 
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FOT. 2 Kierownica dolna i górna 

 

 

FOT. 3 Elementy nieruchome układu przepływowego pompy 

 
 W celu odstrojenia konstrukcji instalacji od rezonansu, zaproponowano zmianę 
sposobu mocowania zbiornika do konstrukcji ze sztywnego na podatny oraz skrócono wał, 
wraz z częścią rurową między korpusami łożyskowymi (podstawa dolna, RYS. 2), pomp P1-
N. Zastosowanie odpowiednich wibroizolatorów spowodowało zmianę charakteru 
dynamicznego układu z podrezonansowego na nadrezonansowy, ponieważ częstości własne 
układu są znacznie niższe od częstości wymuszających. Dało to efekt, wraz ze skróceniem 
wału, co najmniej kilkukrotnego zmniejszenia drgań zbiornika i sił przenoszonych na 
konstrukcję podpierającą. Nie ma natomiast wpływu na siły wymuszające działające 
wewnątrz układu. 
 W celu doboru odpowiednich wibroizolatorów przeprowadzono analizę drgań układu 
zbiornik – podatne podparcie. Zmiana charakteru podparcia na podatne polegała na 
zamocowaniu zbiornika do konstrukcji podpierającej poprzez wibroizolatory w miejscach, 
gdzie był on mocowany do konstrukcji na sztywno (RYS. 12). 

Kierownica dolna 

Kierownica górna 

Kierownica dolna 

Skrócona część rurowa 
między korpusami 

łożyskowymi 
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FOT. 2 Kierownica dolna i górna 

 

 

FOT. 3 Elementy nieruchome układu przepływowego pompy 

 
 W celu odstrojenia konstrukcji instalacji od rezonansu, zaproponowano zmianę 
sposobu mocowania zbiornika do konstrukcji ze sztywnego na podatny oraz skrócono wał, 
wraz z częścią rurową między korpusami łożyskowymi (podstawa dolna, RYS. 2), pomp P1-
N. Zastosowanie odpowiednich wibroizolatorów spowodowało zmianę charakteru 
dynamicznego układu z podrezonansowego na nadrezonansowy, ponieważ częstości własne 
układu są znacznie niższe od częstości wymuszających. Dało to efekt, wraz ze skróceniem 
wału, co najmniej kilkukrotnego zmniejszenia drgań zbiornika i sił przenoszonych na 
konstrukcję podpierającą. Nie ma natomiast wpływu na siły wymuszające działające 
wewnątrz układu. 
 W celu doboru odpowiednich wibroizolatorów przeprowadzono analizę drgań układu 
zbiornik – podatne podparcie. Zmiana charakteru podparcia na podatne polegała na 
zamocowaniu zbiornika do konstrukcji podpierającej poprzez wibroizolatory w miejscach, 
gdzie był on mocowany do konstrukcji na sztywno (RYS. 12). 

Kierownica dolna 

Kierownica górna 

Kierownica dolna 

Skrócona część rurowa 
między korpusami 

łożyskowymi 
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RYS. 12 Schemat układu 

Cs – środek masy silnika   Cp – środek masy pompy 
Cz – środek masy zbiornika   C – środek masy układu 

 
 

 Układ pod działaniem sił wymuszających poruszał się ruchem kulistym względem 
zamocowania do fundamentu. Najprościej opisuje się go, jako ruch środka masy i ruch 
dookoła środka masy układu. Po analizie konstrukcji urządzenia, charakteru ruchu 
i parametrów jego pracy przyjęto pewne założenia upraszczające, takie jak symetria osiową 
układu czy pominięcie efektu żyroskopowego, co pozwalało na opisanie ruchu układu 
w układzie współrzędnych x, y, z przyłożonych w środku masy układu (RYS. 12), 
jako złożenie ruchów postępowych w kierunkach  x, y, z  i dwóch ruchów obrotowych 
dookoła poziomych osi x i y. Przyjęcie takich założeń ułatwiło analizę ruchu układu, a ich 
wpływ na wyniki obliczeń był znikomy. 
 Na RYS. 12 zaznaczono położenia środków ciężkości urządzeń składowych układu 
oraz położenie ich środków ciężkości w stosunku do środka ciężkości całego układu. 
Dodatkowo na rysunku zaznaczono miejsca przewidzianych do zamontowania 
wibroizolatorów. 

FOT. 4 
wirnik z łopatami 
wykonanymi za 
pomocą obrabiarki 
cnc

FOT. 5 
kierownica dolna 
i górna

FOT. 6
elementy nieruchome układu przepływowego pompy

RYS. 9 
schemat układu. cs – środek masy silnika   cp – środek masy 
pompy, cz – środek masy zbiornika, c – środek masy układu
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 W wyniku analizy parametrów dostępnych na rynku wibroizolatorów oraz 
przeprowadzonych obliczeń różnych wariantów podparć zbiorników dobrano układ izolujący 
zbiornik przedstawionego na RYS. 13. 
 
 

 
RYS. 13 Widok układu zbiornika startowego z wkładem pompowym z zaznaczonymi miejscami 

zamocowania wibroizolatorów typu M i SAW (kolor brązowy) 
 
 

 Zaproponowany przez firmę PBW Hydro-Pomp zmiany zaplanowano tak, aby były do 
wykonania bez ingerencji w rurociągi, jak i w pozostałe urządzenia Węzła Reakcyjnego. 
Ponadto drugim kryterium był jak najniższy koszt przeprowadzonych zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efekty modernizacji
Efektami modernizacji pomp P-1N, przeprowa-

dzonej przez firmę Hydro-Pomp, było:
•	 zaprojektowanie nowego wirnika, którego ło-

paty wykonane zostały za pomocą obrabiarki 
CNC, a także elementów nieruchomych układu 
przepływowego – dwóch kierownic wlotowej 
i wylotowej,

•	 zwiększenie niezawodności całej instalacji sa-
letry poprzez zmniejszenie drgań zbiornika i sił 
przenoszonych na konstrukcję podpierającą, 
ze względu na zastosowanie odpowiednich wi-
broizolatorów zmieniających charakter układu 
dynamicznego z podrezonansowego na nadre-
zonansowy i skrócenie wałów pomp P1-N, a więc 
pośrednio także zwiększenie trwałości kom-
pensatorów zamontowanych na rurociągach,

•	 zmodernizowane pompy realizują wymaga-
ne parametry pracy, dodatkowo zwiększono 
zakres sterowania ich obrotami do wymaga-
nych technologicznie, a  co z  tym związane 
zwiększono uzyskiwaną wydajność w układzie 
reaktora R-1N.

Poprawne zaprojektowanie i  dokładne wyko-
nanie elementów układu przepływowego pomp 
zapewnia wyeliminowanie późniejszych proble-
mów eksploatacyjnych całej instalacji chemicz-
nej i znaczne zwiększenie jej niezawodności oraz 
uniknięcie kolejnych nakładów inwestycyjnych.

RYS. 10 
widok układu zbiornika startowego  

z wkładem pompowym z zaznaczonymi 
miejscami zamocowania wibroizolatorów 

typu m i saw (kolor brązowy)

       Reklama
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POMPY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO ABRAZYJNYCH 
I AGRESYWNYCH MEDIÓW. OD SPECJALISTÓW.

Firma Munsch jest wysoko wyspecjalizowanym producentem pomp z tworzyw sztucznych. Parametry hydrauliczne są każdorazowo 
dopasowane do wymagań przyszłego miejsca pracy.

Produkcja
Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych wytwarzamy sami w naszej fabryce. Pozostałe elementy odlewane i wytwarzane z węglików 
są przez nas zamawiane i stale utrzymujemy wysokie stany magazynowe. Dzięki temu, jesteśmy niezależni od zewnętrznych wytwórców 
i odpowiadamy szybko i elastycznie na potrzeby użytkowników.

Montaż
Nasza kontrola jakości i stosowane procedury zapewniają pełną przejrzystość procesu produkcyjnego. Montaż jest wykonywany 
z wykorzystaniem najnowszych metod zarządzania produkcją, a kontrola jakości ma miejsce na kilku zdefiniowanych etapach produkcji.

Testy
Każda pompa wyprodukowana w naszej firmie jest na końcu testowana na naszym stanowisku próbnym.
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Zawory bezpieczeństwa są głównym elementem 
systemów bezpieczeństwa instalacji i urządzeń 
ciśnieniowych (rys. 1). ich właściwy dobór 

i użytkowanie to podstawowe czynniki wpływające 
na bezproblemową eksploatację systemów ciśnie-
niowych. Konstrukcje i charakterystyki pracy muszą 
być zgodne z wytycznymi zawartymi w  dokumentach 
normatywnych [1,2,3,4] oraz wytycznymi i zalecenia-
mi producenta. 

W  celu zapewnienia wysokiej niezawodności 
i  gwarancji zadziałania zaworu bezpieczeństwa, 
jego konstrukcja musi być tak zaprojektowana, aby 
spełnić wymogi norm [1,2,3,4] w zakresie parametrów 
funkcjonalnych b1, b2, Kdr. Współczynnik przyrostu ci-
śnienia b1 definiowany jest jako procentowy przyrost 
ciśnienia początku otwarcia zaworu, niezbędny do 
uzyskania maksymalnego skoku. Natomiast para-
metr b2 to procentowy spadek ciśnienia niezbędny 
do szczelnego zamknięcia się zaworu bezpieczeństwa.

(1)

(2)

gdzie:
po – ciśnienie początku otwarcia zaworu – [bar]
p1 – ciśnienie zrzutowe – [bar]
pz – ciśnienie zamknięcia zaworu –  [bar]

Zredukowany współczynnik wypływu Kdr określa 
doskonałość aero- lub hydrodynamiczną kanałów 

przepływowych, a tym samym definiuje przepusto-
wość zaworu bezpieczeństwa, ujmując, oprócz 
geometrii kanałów, przemiany energetyczne prze-
pływającego czynnika. Współczynnik Kdr określany 
jest jako:

dla wody:

(3)

dla powietrza:

(4)

gdzie:
Qm – strumień masowy, [kg/h]
Kv –  współczynnik przepływu, [-]
A –  powierzchnia przepływu zaworu bezpieczeń- 
  stwa, [mm2]
pb –  przeciwciśnienie, [bar]
v –  objętość właściwa, [m3/kg]
C –  funkcja wykładnika izentropy, [-]
M –  masa molowa, [kg/kmol]
Z –  współczynnik ściśliwości, [-]
To –  temperatura zrzutowa, [K]

Z punktu widzenia pracy instalacji ciśnieniowej, 
szczególnie istotne są parametry b1, b2, których war-
tość – zgodnie z [1,2,3,4] – powinna być ≤ 10%. Jeśli 
przykładowo wartość parametru b1 wyniesie 20%, 
to będzie oznaczać, że ciśnienie otwarcia zaworu 
bezpieczeństwa może być o 20% większe od ciśnienia 
w instalacji, co może prowadzić w niej do nadmier-
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hydrodynamicznych, działających na elementy zamykające zaworu 
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Zawory bezpieczeństwa są głównym elementem systemów bezpieczeństwa instalacji i 
urządzeń ciśnieniowych (rys. 1). Ich właściwy dobór i użytkowanie są podstawowymi 
czynnikami wpływającymi na bezproblemową eksploatację systemów ciśnieniowych. 
Konstrukcję i charakterystyki pracy muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w  
dokumentach normatywnych [1,2,3,4] oraz wytycznymi i zaleceniami producenta.  

a)

b)

 

RYS. 1 Zawór bezpieczeństwa w instalacji ciśnieniowej: a) zdjęcie; b) przekrój 

W celu zapewnienia wysokiej niezawodności i gwarancji zadziałania zaworu 
bezpieczeństwa, jego konstrukcja musi być tak zaprojektowana, aby spełnić wymogi norm 
[1,2,3,4] w zakresie parametrów funkcjonalnych b1, b2, Kdr. Współczynnik przyrostu ciśnienia 
b1 definiowany jest jako procentowy przyrost ciśnienia początku otwarcia zaworu, niezbędny 
do uzyskania maksymalnego skoku. Natomiast parametr b2 to procentowy spadek ciśnienia 
niezbędny do szczelnego zamknięcia się zaworu bezpieczeństwa. 
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RYS. 1 Zawór bezpieczeństwa w instalacji ciśnieniowej: a) zdjęcie; b) przekrój 

W celu zapewnienia wysokiej niezawodności i gwarancji zadziałania zaworu 
bezpieczeństwa, jego konstrukcja musi być tak zaprojektowana, aby spełnić wymogi norm 
[1,2,3,4] w zakresie parametrów funkcjonalnych b1, b2, Kdr. Współczynnik przyrostu ciśnienia 
b1 definiowany jest jako procentowy przyrost ciśnienia początku otwarcia zaworu, niezbędny 
do uzyskania maksymalnego skoku. Natomiast parametr b2 to procentowy spadek ciśnienia 
niezbędny do szczelnego zamknięcia się zaworu bezpieczeństwa. 

(1)

a) b) RYS. 1
zawór 
bezpieczeństwa 
w instalacji 
ciśnieniowej: a) 
zdjęcie; b) przekrój

nego wzrostu ciśnienia ponad ciśnienie projektowe. 
Głównymi czynnikami determinującymi wartości 
współczynników b1 i b2 są charakterystyki: sprężyny 
oraz sił hydrodynamicznych działających na elemen-
ty zamykające zaworu. Przykładowe charakterystyki 
sił przedstawiono na rys. 2. 

Aby projektować zawory bezpieczeństwa w wą-
skim zakresie wartości współczynników b1i b2, należy 
poznać zależności wpływu cech geometrycznych 
zaworu na wartości sił hydrodynamicznych. Wiąże 
się to z  opracowaniem metodyki obliczania takich 
charakterystyk sił hydrodynamicznych, działających 
na elementy zamykające zaworu.

Zaprezentowany w  artykule materiał stanowi 
fragment projektu badawczego PoiR.01.01.01-00-
0199/19, realizowanego wspólnie przez firmę Zetkama 
Sp. z o.o. i Politechnikę Wrocławską (Wydział Mecha-
niczno-Energetyczny, Katedra Konwersji Energii), 
współfinansowanego przez NCBiR w ramach działania 
Program operacyjny inteligentny Rozwój 2014-2020.

Badania laboratoryjne
Najważniejszymi parametrami geometrycznymi 

badanego zaworu bezpieczeństwa są: skok zaworu h 
oraz średnica najwęższego przekroju dyszy do. Aby 
wyznaczyć podstawowe parametry eksploatacyjne, 
zawór został przebadany doświadczalnie na stano-
wisku badań należącym do firmy Zetkama Sp. z o.o. 

Badania numeryczne
W  celu zbadania wpływu cech geometrycznych 

zaworu bezpieczeństwa na wartości sił hydrodyna-

micznych oraz opracowania metodyki wyznaczania 
ich wartości, zaproponowano wykorzystanie me-
tod numerycznych CFd. Jako że charakterystyka 
sił hydrodynamicznych działających na elementy 
zamykające zaworu jest zależnością wartości siły 
w funkcji skoku zaworu.

W  celu uzyskania odpowiedniej dokładności 
oraz stabilności obliczeń numerycznych, konieczne 
jest stosowanie siatek obliczeniowych, charaktery-
zujących się odpowiednią jakością. W omawianym 
modelu wykorzystano siatkę polihedralną (rys. 3), 
należącą do tzw. siatek hybrydowych. Łączy ona 
w sobie zalety siatek strukturalnych (elementy siatki 
znajdujące się wewnątrz) oraz siatki niestruktural-
nej (położonej na powierzchniach), w tym przypadku 
o kształcie wielościennym. Siatka została zagęszczo-
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RYS.  2 Przykład charakterystyk sprężyny oraz sił hydrodynamicznych działających na elementy 
zamykające zaworu 

Aby projektować zawory bezpieczeństwa w wąskim zakresie wartości 
współczynników b1i b2, należy poznać zależności wpływu cech geometrycznych zaworu na 
wartości sił hydrodynamicznych. Wiąże się to z opracowaniem metodyki obliczania takich 
charakterystyk sił hydrodynamicznych, działających na elementy zamykające zaworu. 

Zaprezentowany w artykule materiał stanowi fragment projektu badawczego 
POIR.01.01.01-00-0199/19, realizowanego wspólnie przez firmę Zetkama Sp. z o.o. i 
Politechnikę Wrocławską (Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Konwersji Energii), 
współfinansowanego przez NCBiR w ramach działania Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój 2014-2020. 

BADANIA LABORATORYJNE 

Najważniejszymi parametrami geometrycznymi badanego zaworu bezpieczeństwa są: 
skok zaworu h oraz średnica najwęższego przekroju dyszy do. Aby wyznaczyć podstawowe 
parametry eksploatacyjne, zawór został przebadany doświadczalnie na stanowisku badań 
należącym do firmy Zetkama Sp. z o.o.  
 
 

BADANIA NUMERYCZNE 

W celu zbadania wpływu cech geometrycznych zaworu bezpieczeństwa na wartości sił 
hydrodynamicznych oraz opracowania metodyki wyznaczania ich wartości, zaproponowano 
wykorzystanie metod numerycznych CFD. Jako, że charakterystyka sił hydrodynamicznych 
działających na elementy zamykające zaworu jest zależnością wartości siły w funkcji skoku 
zaworu 

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności oraz stabilności obliczeń numerycznych, 
konieczne jest stosowanie siatek obliczeniowych, charakteryzujących się odpowiednią 
jakością. W omawianym modelu zastosowano siatkę polihedralną (rys. 3), należącą do tzw. 
siatek hybrydowych. Łączy ona w sobie zalety siatek strukturalnych (elementy siatki 
znajdujące się wewnątrz) oraz siatki niestrukturalnej (położonej na powierzchniach), w tym 
przypadku o kształcie wielościennym. Siatka została zagęszczona w okolicach dyszy zaworu i 
elementów zamykających. Całkowita liczba elementów siatki to 4,5 mln. 

RYS. 2
przykład 
charakterystyk 
sprężyny oraz sił 
hydrodynamicznych 
działających 
na elementy 
zamykające zaworu
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na w okolicach dyszy zaworu i elementów zamykają-
cych. Całkowita liczba elementów siatki to 4,5 mln.

Warunki brzegowe zdefiniowano zgodnie z tabelą 
1, gdzie p1 to ciśnienie wlotowe, a p2 ciśnienie na wy-
locie z zaworu bezpieczeństwa. 

Pozostałe parametry obliczeń zdefiniowano jako:
•	 Model turbulencji – model k-ε Realizable.
•	 Schematy dyskretyzacji drugiego rzędu dla 

wszystkich równań.

Wybrany model turbulencji 
oraz schematy dyskretyzacji 
pozwalają na uzyskanie najlep-
szego kompromisu pomiędzy 
dokładnością otrzymanych wy-
ników a czasem obliczeń w roz-
patrywanych wartościach liczb 
Reynoldsa. 

Pierwsze wyniki obliczeń oka-
zały się znacząco różne od wyni-
ków pomiarów. Szukając przy-
czyn rozbieżności okazało się, że 
zawór pracuje w  zakresie silnej 
kawitacji. Próbę stosowania 
modeli dwufazowych do badań 
nad zjawiskiem kawitacji przed-
stawiono w  [5,6]. Zastosowanie 

odpowiednich modeli kawitacyjnych zaowocowało 
wynikami, których zgodność z  wynikami ekspe-
rymentalnymi była na akceptowalnym poziomie. 
Na rysunku 4, w formie graficznej, przedstawiono 
przykładowy wynik obliczeń dla pełnego skoku 
z modelem kawitacyjnym.

W celu uzyskania możliwie liniowego przebiegu 
charakterystyki sił hydrodynamicznych, działają-
cych na elementy zamykające zawór, skutkującego 
wartościami parametrów b1 i  b2, niezbędne jest 
przeprowadzenie procesu optymalizacji wybranych 
elementów konstrukcyjnych zaworów bezpieczeń-
stwa. Przykładową charakterystykę sił działających 
na układ grzybek-dzwon uzyskaną przed i po proce-
sie optymalizacji, przedstawiono na rys. 5.

dzięki optymalizacji kształtu wybranych ele-
mentów konstrukcyjnych zaworu, możliwe jest 
otrzymanie liniowej charakterystyki sił działają-
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RYS. 3 Siatka obliczeniowa płynu przy założonym skoku między grzybem a gniazdem  

Warunki brzegowe zdefiniowano zgodnie z tabelą 1, gdzie p1 to ciśnienie wlotowe, a p2 
ciśnienie na wylocie z zaworu bezpieczeństwa.  

TAB. 1 Warunki brzegowe symulacji 

Czynnik 
Temperatura 

[K] 

Ciśnienie [bar g] 

p1 p2 

Woda 293 1 3.5 5.5 12.5 16.1 19.7 0 

Pozostałe parametry obliczeń zdefiniowano jako: 

 Model turbulencji – model k-ε Realizable; 
 Schematy dyskretyzacji drugiego rzędu dla wszystkich równań; 

Wybrany model turbulencji oraz schematy dyskretyzacji, pozwalają na uzyskanie 
najlepszego kompromisu pomiędzy dokładnością otrzymanych wyników a czasem obliczeń w 
rozpatrywanych wartościach liczb Reynoldsa.  

Pierwsze wyniki obliczeń okazały się znacząco różne od wyników pomiarów. 
Szukając przyczyn rozbieżności, okazało się, że zawór pracuje w zakresie silnej kawitacji. 
Próbę stosowania modeli dwufazowych do badań nad zjawiskiem kawitacji przedstawiono w 
[5,6]. Zastosowanie odpowiednich modeli kawitacyjnych, zaowocowało wynikami, których 
zgodność z wynikami eksperymentalnymi była na akceptowalnym poziomie. Na rysunku 4, w 
formie graficznej, przedstawiono przykładowy wynik obliczeń dla pełnego skoku z modelem 
kawitacyjnym. 

 

  

czynnik temperatura [k]
ciśnienie [bar g]

p1 p2

woda 293 1 3.5 5.5 12.5 16.1 19.7 0
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RYS. 4 Rozkład prędkości 

 

 
 

W celu uzyskania możliwie liniowego przebiegu charakterystyki sił 
hydrodynamicznych, działających na elementy zamykające zawór, skutkującego wartościami 
parametrów b1 i b2, niezbędne jest przeprowadzenie procesu optymalizacji wybranych 
elementów konstrukcyjnych zaworów bezpieczeństwa. Przykładową charakterystykę sił 
działających na układ grzybek-dzwon uzyskaną przed i po procesie optymalizacji 
przedstawiono na rys. 5. 
 

 

RYS. 5 Porównanie charakterystyka si hydrodynamicznych przed i po procesie optymalizacji kształtu 

Dzięki optymalizacji kształtu wybranych elementów konstrukcyjnych zaworu, 
możliwe jest otrzymanie liniowej charakterystyki sił działających na elementy zamykające. 
Pozwoli to na efektywniejszą pracę badanego zaworu bezpieczeństwa.  
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działających na układ grzybek-dzwon uzyskaną przed i po procesie optymalizacji 
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RYS. 5 Porównanie charakterystyka si hydrodynamicznych przed i po procesie optymalizacji kształtu 

Dzięki optymalizacji kształtu wybranych elementów konstrukcyjnych zaworu, 
możliwe jest otrzymanie liniowej charakterystyki sił działających na elementy zamykające. 
Pozwoli to na efektywniejszą pracę badanego zaworu bezpieczeństwa.  

 

RYS. 5 
porównanie charakterystyki sił hydrodynamicznych przed i po procesie optymalizacji kształtu
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zawory bezpieczeństwa to główne elementy zabezpieczające 
instalacje ciśnieniowe przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. 
z tego powodu konstrukcja zaworu musi zapewnić jego perfekcyjną, 
bezpieczną i niezawodną pracę. w celu zaprojektowania zaworów 
bezpieczeństwa na najwyższym światowym poziomie, konieczna 
jest znajomość charakterystyki sił hydrodynamicznych, działających 
na elementy zamykające zaworu. 

Z A W O R Y  B E Z P I E C Z E ń S T W A
cych na elementy zamykające. Pozwoli to na efek-
tywniejszą pracę badanego zaworu bezpieczeństwa. 

***
Rozwój numerycznych metod obliczeniowych 

pozwala na symulowanie oraz wizualizację złożo-
nych zagadnień przepływowych. dzięki nim możliwa 
jest szczegółowa analiza zjawisk fizycznych zacho-
dzących podczas pracy zaworów bezpieczeństwa. 
W trakcie przeprowadzania badań doświadczalnych 
zaobserwowano głośny szum, hałas oraz drgania 
całego układu. Świadczy to o rozwijającym się pod-
czas pracy zaworu zjawisku kawitacji. Kawitacja 
jest zjawiskiem niepożądanym, prowadzącym do 
szybszego zużycia m.in. powierzchni roboczej grzyba 
i gniazda zaworu. Zastosowane metody numeryczne 
CFd pozwolą na uwzględnienie w obliczeniach zja-
wiska kawitacji. Tematyka modelowania kawitacji 
jest trudna i wymaga znacznie wydłużonych czasów 
obliczeń oraz dużych mocy obliczeniowych kompu-
terów. Umożliwi to jednak uzyskanie, zbliżonych do 
eksperymentu, wartości badanych parametrów. 

Zaproponowana metodyka wyznaczania sił hydro-
dynamicznych może przyczynić się do optymalizacji 
konstrukcji zaworu oraz doboru sprężyn już na etapie 
projektu.
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opracowała Sabina Szewczyk-Wajda
redaktor czasopisma „pompy pompownie” i portalu www.kierunekpompy.pl

środek lata. piękna, słoneczna pogoda. dookoła przejrzysta, błękitna woda 
i wspaniała plaża z jasnym piaskiem. nie jesteśmy jednak na wakacjach, lecz na 
terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych żelazny most, 
należącego do kghm polska miedź s.a. miejsce robi duże wrażenie, w tym 
pracujące tam pompy.

NA ŻELAZNYM 
MOŚCIE

1638 hA, 14,3 KM
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych żelazny most jest jedynym miejscem składowania odpadów powstałych w procesie przeróbki rudy miedzi przez 
kghm. składowisko zajmuje powierzchnię 1638 ha, zaś łączna długość zapór w osi odniesienia obiektu wynosi ok. 14,3 km. to sprawia, że to jeden z największych tego 
typu obiektów w europie. ouow żelazny most  zlokalizowany jest nieopodal polkowic, lubina i głogowa
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26 SEKCJI NAMYWU
odpady gruboziarniste z zwR lubin i zwR Rudna namywane są rurociągami o średnicy 800-1000 mm, znajdującymi się na koronach zapór. namyw odbywa 
się sekcjami o długości ok. 500 m. obiekt podzielony jest na 26 sekcji namywu. w ten sposób powstają plaże o niewielkim spadku – ok. 1%  
– w kierunku akwenu. odpady drobnoziarniste kierowane są do centralnej części obiektu rurociągami, które znajdują się na prostopadłych do zapór pirsach

NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE
ze względu na 
znajdujący się 
w centralnej części 
akwen nasadowy 
o pojemności kilku 
milionów metrów 
sześciennych, 
ouow żelazny 
most zaliczany 
jest do obiektów 
najwyższej klasy. 
wielu ekspertów 
uznaje go za 
jeden z najlepiej 
monitorowanych 
tego typu obiektów 
na świecie
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GRAWITACYJNA SEDYMENTACJA 
do ouow żelazny most transportuje się rocznie ok. 30 mln mg odpadów flotacji rud miedzi. transport odbywa się hydraulicznie siecią 
rurociągów o średnicach od 800-1200 mm, liczącą łącznie ponad 100 km. powierzchnia obiektu wynosi 1638 ha, a roczny przyrost 
wysokości deponowanych odpadów jest równy ok. 1,5 m. odpady piaskowcowe wprowadza się do ouow od strony zapory rurociągami 
namywającymi. następuje grawitacyjna sedymentacja i segregacja cząstek stałych. materiał piaszczysty osadza się przy zaporze, tworząc 
tzw. plażę, a cząstki drobne dopływają do akwenu

POMPY SZEREGOWO-RóWNOLEGłE
pompownia została zaprojektowana 

z dużą liczbą pomp o połączeniach 
szeregowo-równoległych, ułożonych 

wielopiętrowo. zaprojektowano 
także kilka przepompowni na trasie 
rurociągów. tak złożone układy były 

trudne w eksploatacji i zawodne. 
na podstawie badań terenowych 

wdrożono układ jednostopniowego 
pompowania, bez przerwania strugi, 

co przyczyniło się do znacznej 
redukcji kosztów pompowania
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POMPOWNIA WODNA
pompy wirowe stosowane w hydrotransporcie pracują z prędkością obrotową do 600 obr./min, a ich nominalne parametry pracy 
nie przekraczają: wysokość podnoszenia h = 60 m sł. h2o i wydajność Q = 80 m3/min. dla uzyskania niezbędnych parametrów 
eksploatacyjnych stosuje się połączenia pomp szeregowo-równoległe

MONTAŻ ZESTAWU POMP WODNYCh

praca każdego zestawu 
pomp, poszczególnych 
pomp, zestawów 
pompowych i całej 
pompowni jest ciągle 
monitorowana. przede 
wszystkim sprawdza 
się podstawowe 
parametry: moc czynna 
każdego agregatu, 
przepływ sumaryczny 
zestawu, obroty pomp, 
wysokość podnoszenia 
zestawu, czas pracy 
agregatów, temperatura 
łożysk, ciśnienie wody 
w dławnicach. wyniki 
pomiaru przekazuje się 
do systemu scada, gdzie 
są archiwizowane.

C I ą G ł Y 
M O N I T O R I N G 

Fot. BMP
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Jacek Wilk 
dyrektor serwisu ksb supremeserv, ksb polska sp. z o.o.

w przypadku awarii pomp, mieszadeł czy systemów sterowania, kluczowe 
znaczenie ma szybka i kompleksowa pomoc. na szczęście dzięki rozbudowanej 
sieci własnych centrów serwisowych specjaliści ksb supremeserv są zawsze na 
wyciągnięcie ręki, zapewniając klientom ekspresowe wsparcie, oferując usługi 
dopasowane do ich potrzeb oraz ograniczając koszty ewentualnego przestoju 
do niezbędnego minimum. 

BUDOWA NOWEGO CENTRUM  
SERWISOWEGO KSB SUPREMESERV  
W LESZNIE ZAKOńCZONA
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dotychczasowa infrastruktura serwisowa KSB 
Polska obejmowała: Centrum Serwisowe 
zlokalizowane przy głównej siedzibie spółki 

w Broniszach k. Warszawy, Centrum Serwisowe „Po-
łudnie” w Przyszowicach k. Gliwic oraz uruchomione 
w 2016 r. Centrum Serwisowe „Zachód” w Krzywinie 
k. Leszna. Serwis posiada również swój mobilny od-
dział w Tarnowie, który obsługuje obszar południo-
wo-wschodni naszego kraju.

I.D.E.A. w Lesznie – ponad 4000 m2 
Znaczący wzrost liczby produktów KSB w wyso-

ko uprzemysłowionym zachodnim regionie Polski 
sprawił, że dotychczasowe warunki lokalowe w Krzy-
winie stały się niewystarczające. duży potencjał 

rynku dla szytych na miarę i kompleksowych usług 
oferowanych przez KSB SupremeServ oraz dążenie 
do zapewnienia wzorowej opieki serwisowej leżało 
więc u podstaw decyzji o budowie własnego obiektu 
warsztatowego o optymalnych rozmiarach, z nowo-
czesnym parkiem maszynowym. To właśnie z myślą 
o tej inwestycji KSB Polska zakupiła w zeszłym roku 
działkę o  powierzchni ponad 4000 m2 na terenie 
przemysłowej strefy inwestycyjnej i.d.E.A. w Lesznie 
(woj. wielkopolskie).

Prace na budowie ruszyły w sierpniu ubiegłego 
roku, a cały budynek, wraz z halą warsztatową, został 
ukończony w  czerwcu. Kompleks powstawał więc 
w czasie, gdy cały świat zmagał się z Covid-19. obecna 
sytuacja jest z wszech miar wyjątkowa i nikt nie mógł 
przewidzieć, jak będzie wyglądać nasze życie w ostat-
nich miesiącach. Jednak w  KSB Polska, adaptując 
swoje działania do nowych warunków i zachowując 

szczególne środki bezpieczeństwa, kontynuujemy 
normalną działalność oraz realizujemy nasze wcze-
śniejsze plany. dzięki determinacji i zaangażowaniu 
naszych kolegów odpowiedzialnych za nadzór nad 
prowadzoną inwestycją, budowa Centrum Serwiso-
wego Zachód w Lesznie została zakończona zgodnie 
z przyjętym harmonogramem.

Przeprowadzka w lipcu 2020
Wzrastająca liczba prac serwisowych do wykona-

nia na warsztacie sprawiła, że zintensyfikowaliśmy 
nasze działania, zmierzające do szybkiego oddania 
obiektu w ręce naszego zespołu z Leszna. W połowie 
lipca z sukcesem zakończyliśmy etap odbiorów i zor-
ganizowaliśmy przeprowadzkę.

To już trzecia inwestycja KSB o takim charakte-
rze na terenie naszego kraju i kolejny, milowy krok 
w rozwoju KSB Polska, działającej nieprzerwanie na 
polskim rynku od 1993 roku. To również potwierdze-
nie, że koncern KSB docenia naszą pracę w tej części 
Europy oraz dostrzega drzemiący w nas potencjał do 
dalszego rozwoju.

O obiekcie w liczbach 
Łączna powierzchnia budynku wynosi 1000 m2, 

z czego 650 m2 to część warsztatowa, a  pozostałe 
350 m2 to przestrzeń administracyjno-socjalna. 
KSB SupremeServ Polska zamierza tam naprawiać 
i remontować pompy, mieszadła i silniki elektryczne 
dla klientów z przemysłu oraz gospodarki wodno-
-ściekowej, a  także przeprowadzać regeneracje 
podzespołów i  urządzeń z  zastosowaniem powłok 
ceramicznych.

hala serwisowa 
w nowym Centrum 
Serwisowym KSB 
SupremeServ 
w Lesznie
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 Nasza technologia. Wasz sukces. 
Pompy n Armatura n Serwis

Odkryj nową , wysokosprawną  pompę  zatapialną Amarex z udoskonalonym  
wirnikiem, która bez problemu radzi sobie z mokrymi chusteczkami. Z nią  twój 
system bę dzie bardziej energooszczę dny, łatwiejszy w konserwacji i przyjazny dla 
środowiska. Wię cej informacji: ksb.pl 

SZCZEPIONKA 
PRZECIW  
ZATYKANIU.

Priorytetem działania KSB SupremeServ jest 
również automatyka pompowa, a w jej ramach po-
łożenie nacisku na szeroko rozumiane sterowanie 
systemami pompowymi oraz zdalny nadzór nad ich 
pracą również pod względem efektywności energe-
tycznej całego układu. Chcemy być ekspertem w tej 
dziedzinie, dlatego Centrum Serwisowe KSB Supre-
meServ „Zachód” w Lesznie zostało zaprojektowane 
tak, aby służyć jako doskonała referencja automatyki 
KSB SupremeServ Polska w  ramach tzw. systemu 
inteligentnego budynku opartego o międzynarodo-
wy standard KNX. Całość jest od samego początku 
naszym autorskim projektem – począwszy od jego 
założeń, poprzez projekt i własny montaż rozdzielni 
oraz systemu sterowania, a kończąc na konfiguracji 
systemu i jego uruchomieniu.

Amarex – kluczowy produkt
Na obiekcie nie mogło też zabraknąć sztanda-

rowego produktu KSB, czyli nowej generacji pomp 
ściekowych Amarex, które w tym roku pojawiły się 
na rynku w nowej odsłonie. Niekorzystna struktura 
bilansu wodnego w  Polsce pogarsza się z  roku na 
rok, obejmując wciąż nowe obszary. Jednym z roz-
wiązań, które mogą poprawić sytuację, jest tzw. 
mała retencja. W Centrum Serwisowym KSB Supre-
meServ w Lesznie zainstalowano dwie pompy KRTS 
40-252/72UEG-S, stanowiące część układu retencji 
deszczowej, który zbiera wodę opadową z  dachu 
budynku biurowego, hali serwisowej oraz terenów 
utwardzanych do trzech zbiorników o  pojemności  
9 m3 każdy. Pozyskiwana w ten sposób woda posłuży 
do podlewania terenów zielonych. Z kolei mając na 
uwadze toczącą się walkę z kryzysem klimatycznym, 

umieściliśmy przed budynkiem stację ładowania 
pojazdów elektrycznych, która już niebawem prze-
kształci się w stały element polskiego krajobrazu. 

***
W  KSB Polska uwzględniamy zasady koncepcji 

społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zarówno 
w strategii rozwoju firmy, jak i w naszej codziennej 
działalności i  dlatego nasza siedziba oraz każde 
z  wybudowanych przez nas centrów serwisowych, 
posiadają rozwiązania proekologiczne. 

Liczymy na to, że nasze Centrum Serwisowe 
„Zachód” wpisze się na stałe w pejzaż Leszna i ca-
łego regionu zachodniej Polski oraz stanie się jego 
ważną i rozpoznawalną częścią. Wierzymy, że ogrom 
pracy włożony w to, aby budynek spełniał najwyższe 
kryteria jakości oraz był przyjazny otoczeniu i śro-
dowisku naturalnemu, przełoży się także na dobre 
samopoczucie i  komfort pracy naszej załogi, jak 
również ugruntuje pozycję KSB Polska oraz marki 
KSB SupremeServ w naszym kraju.

Rozdzielnica 
główna wraz 
automatyką 
budynkową 

w oprarciu 
o standard KNX
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 Nasza technologia. Wasz sukces. 
Pompy n Armatura n Serwis

Odkryj nową , wysokosprawną  pompę  zatapialną Amarex z udoskonalonym  
wirnikiem, która bez problemu radzi sobie z mokrymi chusteczkami. Z nią  twój 
system bę dzie bardziej energooszczę dny, łatwiejszy w konserwacji i przyjazny dla 
środowiska. Wię cej informacji: ksb.pl 

SZCZEPIONKA 
PRZECIW  
ZATYKANIU.



Zdarza się, że po wykonaniu obiektu i uruchomie-
niu agregatu, poprawnie dobrane jednostki nie 
pracują prawidłowo. Jednym z powodów może 

być niezgodność wykonanego obiektu z dokumenta-
cją. Znane są przypadki, również poruszane na Kon-
gresach Użytkowników Pomp, w których instalacja 
na etapie budowy pozbawiona została drugiej nitki 
rurociągu lub nawet całego segmentu technologicz-
nego. dobrane pompy główne, w obu przypadkach, 
pozostały bez zmian i nie przeprowadzono stosow-

dr inż. Witold Lorenz 
dział badawczo-Rozwojowy hydro-vacuum s.a. 

niewielkie niedoszacowanie lub przeszacowanie strat w układzie może 
doprowadzić nie tylko do pracy pompy poza punktem optymalnym, ale 
również jej „wypadnięcia” z charakterystyki zalecanej przez producenta 
i „wejście” w obszar niestabilności lub kawitacji. w artykule poruszono 
problem współpracy równoległej mieszadeł pompujących na przykładzie 
instalacji recyrkulacji wewnętrznej.

RóWNOLEGłA WSPółPRACA  
MIESZADEł POMPUJąCYCh   
analiza pracy instalacji recyrkulacji wewnętrznej w bloku  
biologicznym oczyszczalni ścieków pod kątem strat przepływu

nych obliczeń weryfikacyjnych. Nie bez znaczenia jest 
także jakość prowadzonych obliczeń hydraulicznych. 
Należy mieć na uwadze, że powszechnie dostępne 
współczynniki i formuły wykorzystywane w kalku-
lacji strat zostały wyznaczone w pierwszej połowie 
XX wieku i  nie uwzględniają nowych technologii 
w  produkcji rurociągów oraz armatury. Ponadto 
producenci niestandardowych elementów instalacji 
często nie podają wartości współczynników oporu, co 
warunkowane jest szeregiem przyczyn, w większo-

dr inż. Przemysław Szulc 
politechnika wrocławska 
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ści ekonomicznych. Proces doboru komplikuje się, 
gdy przedmiotem analizy jest układ o  niewielkich 
stratach, współpracujący z  szybkobieżną pompą 
o  płaskiej charakterystyce. W  tym przypadku nie-
wielkie niedoszacowanie lub przeszacowanie strat 
w układzie może doprowadzić nie tylko do pracy poza 
punktem optymalnym, ale również „wypadnięcia” 
pompy z charakterystyki zalecanej przez producenta 
i „wejście” w obszar niestabilności lub kawitacji. 

W  artykule poruszono problem współpracy 
równoległej mieszadeł pompujących na przykładzie 
instalacji recyrkulacji wewnętrznej, w której ziden-
tyfikowano wspomniane problemy.

Wprowadzenie i przedmiot badań
Kluczowym aspektem procesu oczyszczania ście-

ków jest obniżenie ilości substancji biogennych, w tym 
azotu, odprowadzanych w ściekach oczyszczonych do 
środowiska naturalnego. duża ilość azotu w ściekach 
jest wynikiem procesu metabolizmu białka pocho-
dzącego z pokarmu spożywanego przez człowieka. 
Również przemysł, a także rolnictwo, są jego znaczącym 
źródłem. odprowadzanie nadmiernej ilości azotu do 
wód powierzchniowych w formie związanej, lub jako 

azotu amonowego, może prowadzić do obniżenia ilości 
dostępnego tlenu i zakłócenia równowagi w środowisku 
wodnym. Stąd oczywista potrzeba usuwania związków 
azotu w procesie oczyszczania ścieków, co stanowi 
istotny problem eksploatacji oczyszczalni ścieków.

W większości klasycznych oczyszczalni ścieków, 
usuwających związki biogenne (układ z komorami: 
beztlenową i  tlenową oraz osadnikiem wtórnym), 
występują dwa główne strumienie: recyrkulacji we-
wnętrznej pomiędzy komorą tlenową i beztlenową oraz 
zewnętrznej pomiędzy osadnikiem wtórnym i komorą 
beztlenową. Uzyskanie normatywnego stężenia azotu 
ogólnego w ściekach jest związane m.in. z efektyw-
nością procesu denitryfikacji. Zwiększenie stopnia 
recyrkulacji powoduje wzrost ilości wtórnie cyrkulują-
cych azotanów, co wpływa korzystnie na efektywność 
usuwania azotu.

Przedmiotem badań jest układ recyrkulacji we-
wnętrznej oczyszczalni ścieków, z pracującymi rów-
nolegle dwoma mieszadłami pompującymi. Zainsta-
lowane mieszadła mają zapewnić recyrkulację osadu 
w bloku biologicznym. Zgodnie z założeniami, praca 
jednego mieszadła ma zagwarantować minimalne, 
wymagane mieszanie ścieków w  zbiorniku, nato-

W większości klasycznych oczyszczalni ścieków, usuwających związki biogenne (układ 
z komorami: beztlenową i tlenową oraz osadnikiem wtórnym) występują dwa główne strumienie: 
recyrkulacji wewnętrznej pomiędzy komorą tlenową i beztlenową oraz zewnętrznej pomiędzy osadnikiem 
wtórnym i komorą beztlenową. Uzyskanie normatywnego stężenia azotu ogólnego w ściekach jest 
związane m.in. z efektywnością procesu denitryfikacji. Zwiększenie stopnia recyrkulacji powoduje wzrost 
ilości wtórnie cyrkulujących azotanów, co wpływa korzystnie na efektywność usuwania azotu. 

Przedmiotem badań jest układ recyrkulacji wewnętrznej oczyszczalni ścieków, z pracującymi 
równolegle, dwoma mieszadłami pompującymi. Zainstalowane mieszadła mają zapewnić recyrkulację 
osadu w bloku biologicznym. Zgodnie z założeniami, praca jednego mieszadła ma zagwarantować 
minimalne, wymagane mieszanie ścieków w zbiorniku, natomiast dla osiągnięcia jego maksymalnego 
stopnia konieczne jest współdziałanie dwóch jednostek. Schemat instalacji przedstawiono na rys. 1. 

 
RYS. 1 Schemat instalacji recyrkulacji wewnętrznej i rozmieszczenia punktów pomiarowych 

1A, B, 1C, D, E, G, H, wypływ 2 (widok z góry) 

Rurociągi tłoczne DN600 poszczególnych mieszadeł pompujących: P1 i P2 wyposażone 
są w zawory zwrotne (2) oraz nożowe zasuwy odcinające (3). Rurociągi tłoczne mieszadeł łączą się 
w trójniku skośnym (T) w jeden wspólny rurociąg DN600. Następnie na wspólnym rurociągu DN600 
zamontowane są dwa kolana segmentowe o kącie 90° (3a). Bezpośrednio za kolanami i konfuzorem (4) 
zabudowany jest rurociąg pomiarowy o średnicy DN400. Na tym odcinku, w komorze pomiarowej (KP), 
zamontowane są: przepływomierz elektromagnetyczny (5), czujnik zawartości ciał stałych (5a) 
i kompensator gumowy (6). Za komorą pomiarową umieszczono nożową zasuwę odcinającą DN400 (8). 
Zmianę średnicy DN600/DN400 i DN400/DN600 zrealizowano za pomocą konfuzora i dyfuzora (4) 
o kątach rozwarcia 8°. Na wylocie z rurociągu recyrkulacyjnego umieszczono zasuwą nożową (15) oraz 
wypływ 2, którym ścieki doprowadzane są do komory denitryfikacji. 
 
Opis problemu, cel i zakres prowadzonych prac 

Proces technologiczny, realizowany w rozpatrywanym obiekcie, wymaga użytkowania mieszadeł 
pompujących w konfiguracjach: P1, P2 oraz P1 + P2. We wszystkich scenariuszach pracy zauważono 
niedotrzymanie parametrów hydraulicznych względem danych podanych przez producenta jednostek. 
Ponadto mieszadła pompujące, szczególnie dla zwiększonej prędkości obrotowej wirnika, cechowała 
niestabilna praca oraz podwyższony poziom drgań. W rezultacie eksploatacji analizowanego obiektu 
zauważono częste wypinanie się mieszadeł z zamocowań roboczych, skutkujące uszkodzeniem zamków 
montażowych i prowadzące do ich awarii. 

Celem prowadzonych działań, ukierunkowanych na określenie przyczyny awarii, była identyfikacja 
pracy układu recyrkulacji wewnętrznej pod kątem struktury przepływu oraz generowanych w układzie 
strat. Prace przeprowadzono dla układu z jednym oraz dwoma mieszadłami pompującymi i przy 
zastosowaniu regulacji zmienoobrotowej. Zakres działań obejmował m.in.: przeprowadzenie pomiarów 
układu, w tym poziomów odniesienia punktów pomiarowych, ciśnień i przepływów w wyznaczonych 
punktach. Wykonano również obliczenia strat całkowitych i cząstkowych generowanych w układzie 

RYS. 1
schemat instalacji 
recyrkulacji 
wewnętrznej 
i rozmieszczenia 
punktów 
pomiarowych 1a, 
b, 1c, d, e, g, h, 
wypływ 2 (widok 
z góry)

podczas pracy mieszadeł pompujących, załączanych pojedynczo i równolegle przy różnych 
częstotliwościach. Ponadto przeprowadzono numeryczne symulacje przepływów i strat w wybranych 
fragmentach instalacji, obliczenia porównawcze parametrów pracy układu oraz zestawienie wyników 
obliczeń z badaniami. 

 
Opis badań 

Do określenia poziomu posadowienia poszczególnych punktów pomiarowych (tj. 1A, B, 1C, D, E, 
G, H, wpływ 2) zastosowano niwelator optyczny. Pomiar ciśnień wykonywano za pomocą rurek 
impulsowych, wspawanych w rurociąg recyrkulacji wewnętrznej. Punkty pomiarowe określono tak, aby 
była możliwość monitorowania charakterystycznych elementów – parametrów instalacji i określenia ich 
rzeczywistych oporów. Wyniki pomiarów ciśnień przeliczono do poziomu osi rurociągu. Do pomiaru 
przepływu wykorzystano zamontowany na rurociągu przepływomierz elektromagnetyczny.  

Pomiary wykonano dla: każdego mieszadła pracującego osobno – praca pojedyncza – i dwóch 
mieszadeł pompujących pracujących równolegle, przy zwiększanej i zmniejszonej prędkości obrotowej 
wirnika (częstotliwości od 30 do 55 Hz). Przepływ maksymalny, wynikający z założeń projektowych, dla 
pracujących mieszadeł pompowych P1 + P2, wynosił Qmax = 2066 m3/h. 
 
Wyniki badań. Charakterystyki strat układu pompowego 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w obiekcie sporządzono wykresy przedstawione na rys. 
2. Krzywe strat układu dHukładu = f(Q) wyznaczono na podstawie aproksymacji punktów pomiarowych 
wielomianami drugiego stopnia. 

 

RYS. 2 Charakterystyka układu recyrkulacji ścieków dla pomp P1 i P2 pracujących oddzielnie i razem 
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miast dla osiągnięcia jego maksymalnego stopnia 
konieczne jest współdziałanie dwóch jednostek. 
Schemat instalacji przedstawiono na rys. 1.

Rurociągi tłoczne dN600 poszczególnych mie-
szadeł pompujących: P1 i P2 wyposażone są w zawory 
zwrotne (2) oraz nożowe zasuwy odcinające (3). Ruro-
ciągi tłoczne mieszadeł łączą się w trójniku skośnym 
(T) w jeden wspólny rurociąg dN600. Następnie na 
wspólnym rurociągu dN600 zamontowane są dwa 
kolana segmentowe o kącie 90° (3a). Bezpośrednio 
za kolanami i konfuzorem (4) zabudowany jest ruro-
ciąg pomiarowy o średnicy dN400. Na tym odcinku, 
w  komorze pomiarowej (KP), zamontowane są: 
przepływomierz elektromagnetyczny (5), czujnik 
zawartości ciał stałych (5a) i kompensator gumowy 
(6). Za komorą pomiarową umieszczono nożową za-
suwę odcinającą dN400 (8). Zmianę średnicy dN600/
dN400 i  dN400/dN600 zrealizowano za pomocą 
konfuzora i dyfuzora (4) o kątach rozwarcia 8°. Na 
wylocie z rurociągu recyrkulacyjnego umieszczono 
zasuwą nożową (15) oraz wypływ 2, którym ścieki 
doprowadzane są do komory denitryfikacji.

Opis problemu, cel i zakres prowadzonych prac
Proces technologiczny, realizowany w rozpatry-

wanym obiekcie, wymaga użytkowania mieszadeł 
pompujących w konfiguracjach: P1, P2 oraz P1 + P2. 
We wszystkich scenariuszach pracy zauważono 
niedotrzymanie parametrów hydraulicznych wzglę-
dem danych podanych przez producenta jednostek. 
Ponadto mieszadła pompujące, szczególnie dla 
zwiększonej prędkości obrotowej wirnika, cecho-
wała niestabilna praca oraz podwyższony poziom 
drgań. W  rezultacie eksploatacji analizowanego 
obiektu zauważono częste wypinanie się mieszadeł 
z zamocowań roboczych, skutkujące uszkodzeniem 
zamków montażowych i prowadzące do ich awarii.

Celem prowadzonych działań, ukierunkowanych 
na określenie przyczyny awarii, była identyfikacja 
pracy układu recyrkulacji wewnętrznej pod kątem 
struktury przepływu oraz generowanych w układzie 
strat. Prace przeprowadzono dla układu z jednym 
oraz dwoma mieszadłami pompującymi i  przy 
zastosowaniu regulacji zmienoobrotowej. Zakres 
działań obejmował m.in.: przeprowadzenie pomia-
rów układu, w tym poziomów odniesienia punktów 
pomiarowych, ciśnień i przepływów w wyznaczo-
nych punktach. Wykonano również obliczenia 
strat całkowitych i  cząstkowych generowanych 
w układzie podczas pracy mieszadeł pompujących, 
załączanych pojedynczo i równolegle przy różnych 
częstotliwościach. Ponadto przeprowadzono nume-
ryczne symulacje przepływów i strat w wybranych 
fragmentach instalacji, obliczenia porównawcze 
parametrów pracy układu oraz zestawienie wyni-
ków obliczeń z badaniami.

Opis badań
do określenia poziomu posadowienia poszcze-

gólnych punktów pomiarowych (tj. 1A, B, 1C, d, E, 
G, H, wpływ 2) zastosowano niwelator optyczny. 
Pomiar ciśnień wykonywano za pomocą rurek im-
pulsowych, wspawanych w  rurociąg recyrkulacji 
wewnętrznej. Punkty pomiarowe określono tak, aby 
była możliwość monitorowania charakterystycz-
nych elementów – parametrów instalacji i  okre-
ślenia ich rzeczywistych oporów. Wyniki pomiarów 
ciśnień przeliczono do poziomu osi rurociągu. do 
pomiaru przepływu wykorzystano zamontowany 
na rurociągu przepływomierz elektromagnetyczny. 

Pomiary wykonano dla: każdego mieszadła 
pracującego osobno – praca pojedyncza – i dwóch 
mieszadeł pompujących pracujących równolegle, 
przy zwiększanej i zmniejszonej prędkości obroto-

 Badanie współczynników oporu przepływu w układzie 
Analiza wartości współczynników strat poszczególnych węzłów i odcinków rurociągu dla 

poszczególnych przypadków scenariuszy pracy mieszadeł pompujących miała na celu wykrycie 
ewentualnych błędów pomiarowych i określenie stabilności parametrowej układu. Zgodnie z teorią 
przepływu płynów lepkich w przewodach zamkniętych [1, 8, 9, 10], straty w układzie dzieli się na 
miejscowe – wywołane zmianą geometrii układu, oraz liniowe – spowodowane zjawiskiem tarcia. 
Pierwsze z nich zależą od geometrii przewodu, natomiast drugie są funkcją: chropowatości względnej k/d, 
długości rurociągu l i liczby Reynoldsa Re. W rozpatrywanym układzie (stałe k/d oraz l) wartości liczby 
Re mieściły się w przedziale ReDN600 ≈ 4,3∙105 ÷ 1∙106 dla przewodu DN600 oraz ReDN400 ≈ 2,9∙105 ÷ 
9,6∙105 dla przewodu DN400. Według zależności Colebrooka [2] odpowiada to wartościom 
współczynników strat: λDN600 = 0,012 ÷ 0,014 i λDN400 = 0,012 ÷ 0,013. W związku tym, że straty 
miejscowe są dominujące, zmiana podanych współczynników w niewielkim stopniu wpływa na przebieg 
wartości całkowitego współczynnika oporu (rys. 3). 

 

RYS. 3 Całkowite współczynniki oporu w poszczególnych punktach pomiarowych w zależności 
od wydajności Q 

Na podstawie analizy przebiegu krzywych (rys. 3) można potwierdzić poprawność określenia 
poziomu odniesienia obliczeń. Ponadto charakterystyki współczynnika strat dla węzłów od 1A i 1C do E 
wskazują, że przy małych prędkościach występują dodatkowe straty spowodowane np. niepełnym 
otwarciem zaworu zwrotnego. Zauważa się, że dla przepływów Q > 1000 m3/h współczynniki oporu 
stabilizują się, a ich wartości uśrednione zostały wykorzystane do dalszej analizy. 

Rozkład wysokości strat w instalacji recyrkulacji 
Celem określenia stref generujących największe straty przepływu sporządzono profile wysokości 

ciśnienia rozporządzalnego w rurociągu w funkcji jego długości (rys. 4). Zaprezentowane krzywe 
ilustrują wyniki dla różnych wydajności przepływającego czynnika w układzie, podczas pracy jednego 
i dwóch mieszadeł pompujących. Układ linii wysokości ciśnienia rozporządzalnego wskazuje, 
że największe straty są między punktami: 1A1C ÷ E, E ÷ G i H ÷ Wypływ 2.  
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wej wirnika (częstotliwości od 30 do 55 Hz). Przepływ 
maksymalny, wynikający z  założeń projektowych, 
dla pracujących mieszadeł pompowych P1 + P2, 
wynosił Qmax = 2066 m3/h.

Wyniki badań. Charakterystyki strat układu 
pompowego

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów 
w  obiekcie sporządzono wykresy przedstawione 
na rys. 2. Krzywe strat układu dHukładu = f(Q) wyzna-
czono na podstawie aproksymacji punktów pomia-
rowych wielomianami drugiego stopnia.

Badanie współczynników oporu przepływu 
w układzie

Analiza wartości współczynników strat poszcze-
gólnych węzłów i odcinków rurociągu dla poszcze-
gólnych przypadków scenariuszy pracy mieszadeł 
pompujących miała na celu wykrycie ewentualnych 
błędów pomiarowych i określenie stabilności pa-
rametrowej układu. Zgodnie z  teorią przepływu 
płynów lepkich w  przewodach zamkniętych [1, 8, 
9, 10], straty w  układzie dzieli się na miejscowe,  
wywołane zmianą geometrii układu, oraz liniowe 
– spowodowane zjawiskiem tarcia. Pierwsze z nich 
zależą od geometrii przewodu, natomiast drugie 
są funkcją: chropowatości względnej k/d, długości 
rurociągu l i  liczby Reynoldsa Re. W  rozpatrywa-
nym układzie (stałe k/d oraz l) wartości liczby Re 
mieściły się w przedziale RedN600 ≈ 4,3∙105 ÷ 1∙106 dla 
przewodu dN600 oraz RedN400 ≈ 2,9∙105 ÷ 9,6∙105 dla 
przewodu dN400. Według zależności Colebrooka 
[2] odpowiada to wartościom współczynników 
strat: λdN600 = 0,012 ÷ 0,014 i λdN400 = 0,012 ÷ 0,013. 
W związku tym, że straty miejscowe są dominujące, 
zmiana podanych współczynników w  niewielkim 
stopniu wpływa na przebieg wartości całkowitego 
współczynnika oporu (rys. 3).

Na podstawie analizy przebiegu krzywych (rys. 
3) można potwierdzić poprawność określenia pozio-
mu odniesienia obliczeń. Ponadto charakterystyki 
współczynnika strat dla węzłów od 1A i 1C do E wska-
zują, że przy małych prędkościach występują dodat-

kowe straty spowodowane np. niepełnym otwarciem 
zaworu zwrotnego. Zauważa się, że dla przepływów 
Q > 1000 m3/h współczynniki oporu stabilizują się, 
a ich wartości uśrednione zostały wykorzystane do 
dalszej analizy.

Rozkład wysokości strat w instalacji recyrkulacji
Celem określenia stref generujących największe 

straty przepływu sporządzono profile wysokości ci-
śnienia rozporządzalnego w rurociągu w funkcji jego 
długości (rys. 4). Zaprezentowane krzywe ilustrują 
wyniki dla różnych wydajności przepływającego 
czynnika w układzie, podczas pracy jednego i dwóch 
mieszadeł pompujących. Układ linii wysokości ci-
śnienia rozporządzalnego wskazuje, że największe 
straty są między punktami: 1A1C ÷ E, E ÷ G i  H ÷ 
Wypływ 2. 

Potwierdzeniem uzyskanych (z pomiarów) roz-
kładów linii wysokości ciśnienia rozporządzalnego 
są wyniki otrzymane na drodze trójwymiarowych 
obliczeń numerycznych CFd1 2 [11, 12]. Wizualizacje 
map ciśnienia statycznego, całkowitego i prędkości, 
dla Qmax = 2066 m3/h, w poziomym przekroju wzdłuż-
nym analizowanego rurociągu, pokazano na rys. 5÷7.

Analizując przedstawione rozkłady (rys. 5), należy 
zauważyć zaburzenia przepływu powstałe w wyniku 
opływu płyty zasuwy motylowej za mieszadłami P1 
i P2, powodujące zmniejszenie prędkości o ok. 0,6 m/s 
oraz pozostawiający widoczny ślad hydrodynamicz-
ny (obszar X). Zaburzania przepływu i straty energii 
cieczy zaobserwowane w kolanach dN600 (elementy 
3a, obszary Y) oraz bardzo duży wzrost prędkości (do 
ok 4,5 ÷ 4,6 m/s) cieczy w rurociągu dN400 (obszar Z), 
są przyczyną wzrostu strat w układzie. Potwierdza to 
stromość krzywej ~E ÷ G pokazanej na rys. 4. Analiza 
mapy ciśnienia statycznego (rys. 5b, odcinek 1A1C ÷ 
G) wskazuje na duże fluktuacje i straty.

Rozkład ciśnienia całkowitego na odcinku (KP, 
rys. 1) rurociągu dN400 (rys. 6, obszar Z) nie wyka-
zuje znacznych różnic względem obszaru P jak dla 
ciśnienia statycznego, co potwierdza wysoki udział 
składowej wysokości prędkości na ww. odcinku.

Przyczynę stromości krzywej wysokości energii 
całkowitej (rys. 4) na odcinku H ÷ Wypływ 2 w od-

 

RYS. 4 Profil wysokości ciśnienia rozporządzalnego w instalacji recyrkulacji wewnętrznej  
dla poszczególnych odcinków 1A, 1C ÷ Wypływ 2 

Potwierdzeniem uzyskanych (z pomiarów) rozkładów linii wysokości ciśnienia rozporządzalnego 
są wyniki otrzymane na drodze trójwymiarowych obliczeń numerycznych CFD1 2 [11, 12]. Wizualizacje 
map ciśnienia statycznego, całkowitego i prędkości, dla Qmax = 2066 m3/h, w poziomym przekroju 
wzdłużnym analizowanego rurociągu, pokazano na rys. 5÷7. 

a) 

 
b) 

 

RYS. 5 Mapy prędkości a) i ciśnienia statycznego b) dla Qmax = 2066 m3/h w rurociągu głównym, 
odcinek 1÷~G 

Analizując przedstawione rozkłady (rys. 5) należy zauważyć zaburzenia przepływu powstałe 
w wyniku opływu płyty zasuwy motylowej za mieszadłami P1 i P2, powodujące zmniejszenie prędkości 
o ok. 0,6 m/s oraz pozostawiający widoczny ślad hydrodynamiczny (obszar X). Zaburzania przepływu 
                                                            
1 Symulacje prowadzono przy użyciu zasobów klastra obliczeniowego Działu Badawczo-Rozwojowego 
Hydro-Vacuum S.A. 
2 Obliczenia prowadzono przy użyciu zasobów udostępnionych przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-
Superkomputerowe (http://wcss.pl), grant obliczeniowy Nr 444. 

 

RYS. 4 Profil wysokości ciśnienia rozporządzalnego w instalacji recyrkulacji wewnętrznej  
dla poszczególnych odcinków 1A, 1C ÷ Wypływ 2 

Potwierdzeniem uzyskanych (z pomiarów) rozkładów linii wysokości ciśnienia rozporządzalnego 
są wyniki otrzymane na drodze trójwymiarowych obliczeń numerycznych CFD1 2 [11, 12]. Wizualizacje 
map ciśnienia statycznego, całkowitego i prędkości, dla Qmax = 2066 m3/h, w poziomym przekroju 
wzdłużnym analizowanego rurociągu, pokazano na rys. 5÷7. 

a) 

 
b) 

 

RYS. 5 Mapy prędkości a) i ciśnienia statycznego b) dla Qmax = 2066 m3/h w rurociągu głównym, 
odcinek 1÷~G 

Analizując przedstawione rozkłady (rys. 5) należy zauważyć zaburzenia przepływu powstałe 
w wyniku opływu płyty zasuwy motylowej za mieszadłami P1 i P2, powodujące zmniejszenie prędkości 
o ok. 0,6 m/s oraz pozostawiający widoczny ślad hydrodynamiczny (obszar X). Zaburzania przepływu 
                                                            
1 Symulacje prowadzono przy użyciu zasobów klastra obliczeniowego Działu Badawczo-Rozwojowego 
Hydro-Vacuum S.A. 
2 Obliczenia prowadzono przy użyciu zasobów udostępnionych przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-
Superkomputerowe (http://wcss.pl), grant obliczeniowy Nr 444. 
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niesieniu do map prędkości i ciśnienia zilustrowano 
na rys. 7. Wypływ pod kątem 90° powoduje duże za-
burzenia oraz zmniejsza przekrój czynny przepływu 
(obszar S), powodując gwałtowny i lokalny przyrost 
prędkości (rys. 7a, przestrzeń koloru pomarańczowe-
go, z wartości średniej od ok 2,5 m/s do ok. 3,4 m/s) 
i tym samym zwiększając nierównomierność profilu 
prędkości w obszarze wypływu 2 (rys.7a) i wysokość 
strat ciśnienia (rys. 7b).

Celem lepszego zrozumienia pracy analizowa-
nego układu zbudowano jego model matematyczny, 
który posłużył również do przewidywania rezultatów 
wprowadzanych zmian.

Obliczenia symulacyjne parametrów pracy 
układu na podstawie normatywnych 
współczynników strat 

obliczenia symulacyjne mające na celu wyzna-
czenie strat w układzie, z uwzględnieniem zainsta-
lowanej armatury, pracy pomp: tylko P1, tylko P2, P1 
+ P2, przy Q = 500 ÷ 2066 m3/h, przeprowadzono za 
pomocą oprogramowania Epanet [4–7]. Parametry 
współczynników strat zaczerpnięto z PN–76/M–34034 
[3]. Współczynnik strat kompensatora dN400 przy-
jęto jako ζ = 0,245. Zamodelowany w Epanet układ 
rzeczywisty przedstawia rys. 8. Na schemacie węzły 
odpowiadające punktom pomiaru ciśnienia mają 
nazwy zgodne z rys. 1. 

Zaimplementowane, normatywne wartości 
współczynników strat, skorelowane z parametrami 
geometrycznymi układu, umożliwiły wyznaczanie 
teoretycznych krzywych oporu przedstawionych 
na rys. 9 krzywymi przerywanymi. Należy zauważyć 
znaczne różnice pomiędzy wartościami rzeczywisty-
mi a otrzymanymi klasycznymi metodami oblicze-
niowymi. W celu uzyskania zadowalającej zbieżności 
model matematyczny poddano kalibracji, poprzez 
zwiększenie współczynnika straty miejscowej na 
rurociągu dN400 do poziomu ζ = 0,7. Na podstawie 
otrzymanych wyników obliczeń symulacyjnych spo-
rządzono charakterystyki układu przy pojedynczej 
(tylko P1 lub P2) i równoległej (P1 + P2) pracy mie-
szadeł pompujących, które zestawiono z wartością 
średnią krzywej układu otrzymanej z badań rzeczy-
wistych. Rezultaty przedstawiono na rys. 9.

Analizując sporządzony wykres, należy zauważyć 
dobrą zgodność zbudowanego modelu (po kalibracji) 
z wynikami pomiarów rzeczywistych. Z tego względu 
model może być użyteczny w  dalszych analizach. 
Należy zauważyć, że normatywne współczynniki 
oporu prowadzą do  niepowodzenia w  określeniu 
krzywej układu. Różnica jest duża (dla Qmax = 2066 
m3/h wynosi   ΔHuk ≈ 0,5 m) i  może mieć istotne 
znaczenie podczas doboru mieszadeł pompujących 
pracujących równolegle.

Analiza możliwości redukcji strat w układzie
dzięki zbudowanemu modelowi obliczeniowe-

mu przeprowadzono analizę możliwości redukcji 
strat w wybranych punktach układu. do dalszych 
prac wybrano elementy najbardziej energochłonne 
–  o  największej stracie jednostkowej. Największą 
wartością strat charakteryzował się trójnik roz-
bieżny (308,5 mm/m), zainstalowany w  końcowej 

i straty energii cieczy zaobserwowane w kolanach DN600 (elementy 3a, obszary Y) oraz bardzo duży 
wzrost prędkości (do ok 4,5 ÷ 4,6 m/s) cieczy w rurociągu DN400 (obszar Z), są przyczyną wzrostu strat 
w układzie. Potwierdza to stromość krzywej ~E ÷ G pokazanej na rys. 4. Analiza mapy ciśnienia 
statycznego (rys. 5b, odcinek 1A1C ÷ G) wskazuje na duże fluktuacje i straty. 

 

RYS. 6 Mapy ciśnienia całkowitego dla Qmax = 2066 m3/h w rurociągu głównym, odcinek 1÷~G 

Rozkład ciśnienia całkowitego na odcinku (KP, rys. 1) rurociągu DN400 (rys. 6, obszar Z) nie 
wykazuje znacznych różnic względem obszaru P jak dla ciśnienia statycznego, co potwierdza wysoki 
udział składowej wysokości prędkości na ww. odcinku. 

Przyczynę stromości krzywej wysokości energii całkowitej (rys. 4) na odcinku H ÷ Wypływ 2 
w odniesieniu do map prędkości i ciśnienia zilustrowano na rys. 7. Wypływ pod kątem 90° powoduje 
duże zaburzenia oraz zmniejsza przekrój czynny przepływu (obszar S) powodując gwałtowny i lokalny 
przyrost prędkości (rys. 7a, przestrzeń koloru pomarańczowego, z wartości średniej od ok 2,5 m/s do ok. 
3,4 m/s) i tym samym zwiększając nierównomierność profilu prędkości w obszarze wypływu 2 (rys.7a) 
i wysokość strat ciśnienia (rys. 7b). 

a)   

 

b) 

 

RYS. 7 Mapy ciśnienia statycznego i prędkości dla Qmax = 2066 m3/h w rurociągu głównym,  
odcinek H ÷ Wypływ 2 

Celem lepszego zrozumienia pracy analizowanego układu zbudowano jego model matematyczny, 
który posłużył również do przewidywania rezultatów wprowadzanych zmian. 

 
Obliczenia symulacyjne parametrów pracy układu na podstawie normatywnych 

współczynników strat  
Obliczenia symulacyjne mające na celu wyznaczenie strat w układzie, z uwzględnieniem 

zainstalowanej armatury, pracy pomp: tylko P1, tylko P2, P1 + P2, przy Q = 500 ÷ 2066 m3/h, 
przeprowadzono za pomocą oprogramowania Epanet [4–7]. Parametry współczynników strat 
zaczerpnięto z PN–76/M–34034 [3]. Współczynnik strat kompensatora DN400 przyjęto jako ζ = 0,245. 
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i straty energii cieczy zaobserwowane w kolanach DN600 (elementy 3a, obszary Y) oraz bardzo duży 
wzrost prędkości (do ok 4,5 ÷ 4,6 m/s) cieczy w rurociągu DN400 (obszar Z), są przyczyną wzrostu strat 
w układzie. Potwierdza to stromość krzywej ~E ÷ G pokazanej na rys. 4. Analiza mapy ciśnienia 
statycznego (rys. 5b, odcinek 1A1C ÷ G) wskazuje na duże fluktuacje i straty. 

 

RYS. 6 Mapy ciśnienia całkowitego dla Qmax = 2066 m3/h w rurociągu głównym, odcinek 1÷~G 

Rozkład ciśnienia całkowitego na odcinku (KP, rys. 1) rurociągu DN400 (rys. 6, obszar Z) nie 
wykazuje znacznych różnic względem obszaru P jak dla ciśnienia statycznego, co potwierdza wysoki 
udział składowej wysokości prędkości na ww. odcinku. 

Przyczynę stromości krzywej wysokości energii całkowitej (rys. 4) na odcinku H ÷ Wypływ 2 
w odniesieniu do map prędkości i ciśnienia zilustrowano na rys. 7. Wypływ pod kątem 90° powoduje 
duże zaburzenia oraz zmniejsza przekrój czynny przepływu (obszar S) powodując gwałtowny i lokalny 
przyrost prędkości (rys. 7a, przestrzeń koloru pomarańczowego, z wartości średniej od ok 2,5 m/s do ok. 
3,4 m/s) i tym samym zwiększając nierównomierność profilu prędkości w obszarze wypływu 2 (rys.7a) 
i wysokość strat ciśnienia (rys. 7b). 

a)   

 

b) 

 

RYS. 7 Mapy ciśnienia statycznego i prędkości dla Qmax = 2066 m3/h w rurociągu głównym,  
odcinek H ÷ Wypływ 2 

Celem lepszego zrozumienia pracy analizowanego układu zbudowano jego model matematyczny, 
który posłużył również do przewidywania rezultatów wprowadzanych zmian. 

 
Obliczenia symulacyjne parametrów pracy układu na podstawie normatywnych 

współczynników strat  
Obliczenia symulacyjne mające na celu wyznaczenie strat w układzie, z uwzględnieniem 

zainstalowanej armatury, pracy pomp: tylko P1, tylko P2, P1 + P2, przy Q = 500 ÷ 2066 m3/h, 
przeprowadzono za pomocą oprogramowania Epanet [4–7]. Parametry współczynników strat 
zaczerpnięto z PN–76/M–34034 [3]. Współczynnik strat kompensatora DN400 przyjęto jako ζ = 0,245. 
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Zamodelowany w Epanet układ rzeczywisty przedstawia rys. 8. Na schemacie, węzły odpowiadające 
punktom pomiaru ciśnienia mają nazwy zgodne z rys. 1.  

  

RYS. 8 Rozkład wysokości ciśnień dla wydajności Qmax = 2066 m3/h przy pracy pomp: P1 i P2  

Zaimplementowane, normatywne wartości współczynników strat, skorelowane z parametrami 
geometrycznymi układu, umożliwiły wyznaczanie teoretycznych krzywych oporu przedstawionych na 
rys. 9 krzywymi przerywanymi. Należy zauważyć znaczne różnice pomiędzy wartościami rzeczywistymi 
a otrzymanymi klasycznymi metodami obliczeniowymi. W celu uzyskania zadowalającej zbieżności 
model matematyczny poddano kalibracji, poprzez zwiększenie współczynnika straty miejscowej na 
rurociągu DN400 do poziomu ζ = 0,7. Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń symulacyjnych 
sporządzono charakterystyki układu przy pojedynczej (tylko P1 lub P2) i równoległej (P1 + P2) pracy 
mieszadeł pompujących, które zestawiono z wartością średnią krzywej układu otrzymanej z badań 
rzeczywistych. Rezultaty przedstawiono na rys. 9. 

 
RYS. 9 Charakterystyki strat układu recyrkulacji dla mieszadeł pompujących P1, P2 oraz P1+P2, 

wyniki rzeczywiste oraz rezultaty symulacji 

Analizując sporządzony wykres należy zauważyć dobrą zgodność zbudowanego modelu (po 
kalibracji) z wynikami pomiarów rzeczywistych. Z tego względu model może być użyteczny w dalszych 
analizach. Należy zauważyć, że normatywne współczynniki oporu prowadzą do niepowodzenia 
w określeniu krzywej układu. Różnica jest duża (dla Qmax = 2066 m3/h wynosi   ΔHuk ≈ 0,5 m) i może 
mieć istotne znaczenie podczas doboru mieszadeł pompujących pracujących równolegle. 
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części rurociągu (rys. 1, rys. 7). Następne w kolejno-
ści były: przewężenie (KP, rys. 1) rurociągu dN400 
(308,5 mm/m) oraz zestaw dwóch kolan (3a, rys. 1) 
o  kącie zagięcia 90° (88,2 mm/m). Przepływ przez 
ww. obszar powoduje dodatkowe zakłócenia, obja-
wiające się niestabilnością strat. Znaczący wpływ na 
całkowitą stratę układu ma także dyfuzor dN400/
dN600 i  zawór zwrotny za mieszadłem (2, rys. 1). 
Przeprowadzona analiza hydrauliczna umożliwiła 
wytypowanie zmian, pozwalających na zmniejszenie 
strat. dalszym analizom poddano:
•	 zmianę wypływu do komory zbiornika denitry-

fikacji poprzez zastąpienie trójnika rozbieżnego 
90° kolanem z łagodnym łukiem,

•	 zastąpienie kolan segmentowych 90° kolanami 
o łagodnych promieniach gięcia,

•	 usunięcie zaworów zwrotnych – ich funkcję będą 
wówczas pełniły sterowane zasuwy nożowe,

•	 przebudowanie odcinka pomiarowego, wraz 
z armaturą, z dN400 na dN600.

W celu oszacowania możliwości obniżenia strat, 
przeprowadzono obliczenia symulacyjne dla różnych 
konfiguracji zainstalowanej armatury w  układzie. 
Symulacje wykonano dla dwóch pracujących mie-
szadeł pompujących P1+P2 i sumarycznej wydajności 
Qmax = 2066 m3/h. Przykład schematu obliczeniowe-
go pokazano na rys. 10, a uzyskane wyniki podano 
w tab. 1.

Analizując otrzymane wyniki symulacji nume-
rycznych (Epanet), można stwierdzić, że zapropo-
nowane zmiany znacznie obniżają wartość strat 
w układzie. Największą redukcją charakteryzuje się 
zastąpienie trójnika końcowego łukiem o  współ-
czynniku ζ = 0,2. Globalnie, wprowadzając wszystkie 
zmiany, straty mogą zostać ograniczone o 55% w sto-
sunku do stanu obecnego analizowanego układu.

Zwiększenie wydajności układu można osiągnąć, 
poza zmniejszeniem strat, poprzez wzrost jego prze-
pustowości. Może zostać to zrealizowane za pomocą 
dobudowania oddzielnego rurociągu recyrkulacji 
dla mieszadła P1. Mieszadło pompujące P2 nadal 
współpracowałoby z istniejącą instalacją. 

Analiza współpracy mieszadła z układem
Analizę współpracy mieszadeł z układem, a przez 

to ocenę poprawności ich doboru, przeprowadzono 
na podstawie charakterystyk fabrycznych mieszadeł 
pompujących, pomiarów charakterystyk układu i ob-
liczeń symulacyjnych w programie Epanet. Wyniki 
badań przedstawiono na rys. 11 (praca pojedynczego 
mieszadła P1, P2) i rys. 12 (praca równoległa miesza-
deł pompujących P1 + P2).

Na podstawie krzywych pokazanych na rys. 11 
można zauważyć, że punkt przecięcia się charakte-
rystyki mieszadła (dla f = 50 Hz) i rzeczywistej układu 
pp1 leży w pobliżu wydajności optymalnej. Planowany 

Lp. Oznaczone elementy Wysokość ciśnienia, m

1 stan obecny układu, (parametry odniesienia) 1,95

2 zastąpienie trójnika końcowego łukiem ζ = 0,2 1,69

3 punkt 2 + zastąpienie kolan segmentowych łukami ζ = 0,2 1,6

4 punkt 3 + usunięcie zaworów zwrotnych 1,59

5 punkt 4 + zamiana konfuzora, przepływomierza i dyfuzora na przewód dn600 0,87

Zamodelowany w Epanet układ rzeczywisty przedstawia rys. 8. Na schemacie, węzły odpowiadające 
punktom pomiaru ciśnienia mają nazwy zgodne z rys. 1.  

  

RYS. 8 Rozkład wysokości ciśnień dla wydajności Qmax = 2066 m3/h przy pracy pomp: P1 i P2  

Zaimplementowane, normatywne wartości współczynników strat, skorelowane z parametrami 
geometrycznymi układu, umożliwiły wyznaczanie teoretycznych krzywych oporu przedstawionych na 
rys. 9 krzywymi przerywanymi. Należy zauważyć znaczne różnice pomiędzy wartościami rzeczywistymi 
a otrzymanymi klasycznymi metodami obliczeniowymi. W celu uzyskania zadowalającej zbieżności 
model matematyczny poddano kalibracji, poprzez zwiększenie współczynnika straty miejscowej na 
rurociągu DN400 do poziomu ζ = 0,7. Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń symulacyjnych 
sporządzono charakterystyki układu przy pojedynczej (tylko P1 lub P2) i równoległej (P1 + P2) pracy 
mieszadeł pompujących, które zestawiono z wartością średnią krzywej układu otrzymanej z badań 
rzeczywistych. Rezultaty przedstawiono na rys. 9. 

 
RYS. 9 Charakterystyki strat układu recyrkulacji dla mieszadeł pompujących P1, P2 oraz P1+P2, 

wyniki rzeczywiste oraz rezultaty symulacji 

Analizując sporządzony wykres należy zauważyć dobrą zgodność zbudowanego modelu (po 
kalibracji) z wynikami pomiarów rzeczywistych. Z tego względu model może być użyteczny w dalszych 
analizach. Należy zauważyć, że normatywne współczynniki oporu prowadzą do niepowodzenia 
w określeniu krzywej układu. Różnica jest duża (dla Qmax = 2066 m3/h wynosi   ΔHuk ≈ 0,5 m) i może 
mieć istotne znaczenie podczas doboru mieszadeł pompujących pracujących równolegle. 

Analiza możliwości redukcji strat w układzie 
Dzięki zbudowanemu modelowi obliczeniowemu przeprowadzono analizę możliwości redukcji 

strat w wybranych punktach układu. Do dalszych prac wybrano elementy najbardziej energochłonne –
 o największej stracie jednostkowej. Największą wartością strat charakteryzował się trójnik rozbieżny 
(308,5 mm/m), zainstalowany w końcowej części rurociągu (rys. 1, rys. 7). Następne w kolejności były: 
przewężenie (KP, rys. 1) rurociągu DN400 (308,5 mm/m) oraz zestaw dwóch kolan (3a, rys. 1) o kącie 
zagięcia 90° (88,2 mm/m). Przepływ przez ww. obszar powoduje dodatkowe zakłócenia, objawiające się 
niestabilnością strat. Znaczący wpływ na całkowitą stratę układu ma także dyfuzor DN400/DN600 
i zawór zwrotny za mieszadłem (2, rys. 1). Przeprowadzona analiza hydrauliczna umożliwiła 
wytypowanie zmian, pozwalających na zmniejszenie strat. Dalszym analizom poddano: 

 zmianę wypływu do komory zbiornika denitryfikacji poprzez zastąpienie trójnika rozbieżnego 90° 
kolanem z łagodnym łukiem, 

 zastąpienie kolan segmentowych 90° kolanami o łagodnych promieniach gięcia, 
 usunięcie zaworów zwrotnych – ich funkcję będą wówczas pełniły sterowane zasuwy nożowe, 
 przebudowanie odcinka pomiarowego, wraz z armaturą, z DN400 na DN600. 

W celu oszacowania możliwości obniżenia strat, przeprowadzono obliczenia symulacyjne dla 
różnych konfiguracji zainstalowanej armatury w układzie. Symulacje wykonano dla dwóch pracujących 
mieszadeł pompujących P1+P2 i sumarycznej wydajności Qmax = 2066 m3/h. Przykład schematu 
obliczeniowego pokazano na rys. 10, a uzyskane wyniki podano w tab. 1. 

 

RYS. 10 Rozkłady wysokości ciśnień dla wydajności Qmax = 2066 m3/h przy pracy pomp P1 + P2 ze 
zmodyfikowaną armaturą (tab. 1, poz. 5) 

TAB. 1 Wysokość ciśnienia w zależności od wariantu proponowanych zmian, Qmax = 2066 m3/h 

Lp. Oznaczone elementy Wysokość 
 ciśnienia, m

1 Stan obecny układu, (parametry odniesienia)  1,95 
2 Zastąpienie trójnika końcowego łukiem ζ = 0,2  1,69 
3 Punkt 2 + zastąpienie kolan segmentowych łukami ζ = 0,2 1,6 
4 Punkt 3 + usunięcie zaworów zwrotnych 1,59 

5 Punkt 4 + zamiana konfuzora, przepływomierza i dyfuzora na 
przewód DN600 

0,87 

Analizując otrzymane wyniki symulacji numerycznych (Epanet) można stwierdzić, że 
zaproponowane zmiany znacznie obniżają wartość start w układzie. Największą redukcją charakteryzuje 

RYS. 9
charakterystyki 
strat układu 
recyrkulacji 
dla mieszadeł 
pompujących p1, 
p2 oraz p1+p2, 
wyniki rzeczywiste 
oraz rezultaty 
symulacji
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od wariantu 
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przez producenta punkt pracy pp2 leży w  pobliżu 
punktu pp1. dobór mieszadeł, w scenariuszu poje-
dynczej pracy w układzie należy uznać za poprawny, 
zarówno dla częstotliwości zasilania f = 50 Hz, jak 
również f = 55 Hz.

Punkty przecięcia charakterystyk otrzymanych 
na podstawie symulacji, przed (bez kalibracji) i po 
wprowadzonych zmianach w armaturze, zapropo-
nowanych w punkcie (Analiza możliwości redukcji 
strat w  układzie), oznaczono jako pp3 i  pp4. osza-
cowany wzrost wydajności układu między pp1 i pp4 
wynosi ΔQP1,P2 ≈ 300 m3/h. Mieszadła pracowałyby 

w zakresie dopuszczalnej przez producenta charak-
terystyki przepływu, a punkt pracy zlokalizowany 
byłby lekko na prawo powyżej punktu optymalnego.

Analizę pracy układu, podczas pracy równo-
ległej dwóch mieszadeł (P1 + P2), przedstawiono 
na rys 12. W odniesieniu do otrzymanych wyników 
zauważa się, że punkt przecięcia charakterystyki 
zastępczej mieszadeł (dla 50 Hz) i rzeczywistej cha-
rakterystyki układu pp1 leży na lewo od wydajności 

optymalnej oraz punktu pracy pp2 i pp3. Punkt pracy 
układu dla częstotliwości zasilania f = 55 Hz (pp1T), 
dla rzeczywistej charakterystyki układu, znajduje 
się poza zakresem pracy mieszadła dopuszczonym 
przez producenta. Sytuacja ta powoduje, że miesza-
dło pracuje niestabilnie, występują silne drgania, 
co może być związane z  wejściem w  niestateczny 
obszar charakterystyki. dobór mieszadeł, w scena-
riuszu równoległej współpracy i zwiększonej pręd-
kości obrotowej (f = 55 Hz), należy uznać za błędny.

Punkty przecięcia charakterystyk, otrzymanych 
z  symulacji, przed (bez kalibracji) i  po  wprowa-
dzonych zmianach w  armaturze (punkt – Analiza 
możliwości redukcji strat w  układzie), oznaczono 
jako pp2 i pp4. 

oszacowany wzrost wydajności układu, między 
pp1 i pp4, wynosi ΔQP1+P2 ≈ 600 m3/h. Mieszadła praco-
wałyby w zakresie dopuszczalnej przez producenta 
charakterystyce przepływu, a punkt pracy zlokali-
zowany byłby blisko punktu optymalnego.

Korzystne z energetycznego punktu jest wpro-
wadzenie do układu modyfikacji polegającej na po-
dzieleniu układu pompowego na dwa podukłady. 
Pierwszy z nich stanowiłby dotychczasowy rurociąg 
dN600/dN400/dN600, z którym współpracuje mie-
szadło pompujące P2. do mieszadła pompującego 
P1 dobudowany zostałby rurociąg o średnicy dN500 
i długości ldN500 = 70 m, zakończony łagodnym kola-
nem i prostym odcinkiem o długości l = 1 m. Zapro-
ponowany model układu (rys. 13) przeanalizowano, 
a wyniki symulacji przedstawiono na rys. 14.

Analizując otrzymane krzywe charaktery-
styczne, zauważa się, że zaproponowana zmiana 
w układzie korzystnie wpływa na jego przepusto-
wość, która sumarycznie wynosi Q = 2800 m3/h. 
otrzymano wzrost wydajności wynosi aż o ΔQ = 1100 
m3/h w  stosunku do modelu obecnego, w  którym 
dwa mieszadła współpracują równolegle. Punkty 
pracy, niezależnie od rurociągu, z  którym współ-
pracują mieszadła pompujące, zlokalizowane są 
w  pobliżu punktu optymalnego. Również w  przy-
padku konieczności zwiększenia wydajności (f = 
55 Hz) punkty pracy będą zlokalizowane w bliskim 
sąsiedztwie optimum. Szacuje się, że zaproponowa-
ne rozwiązanie zwróci się ekonomicznie po około 
5 latach eksploatacji, bez uwzględniania kosztów 
napraw pomp spowodowanych postojem remonto-
wym i wynikającym z pracy poza charakterystyką 
przepływu.

***
Na podstawie przeprowadzonych badań i  ana-

liz można wskazać pewną trudność doboru pomp 
szybkobieżnych współpracujących równolegle, 
o  niestabilnej charakterystyce, ze względnie małą 
wysokością podnoszenia. Analizowany przykład 
pokazuje, że dobór i scenariusze pracy nie do końca 
zostały przeprowadzone poprawnie. W  przypadku 

się zastąpienie trójnika końcowego łukiem o współczynniku ζ = 0,2. Globalnie, wprowadzając wszystkie 
zmiany, straty mogą zostać ograniczone o 55% w stosunku do stanu obecnego analizowanego układu. 

Zwiększenie wydajności układu można osiągnąć, poza zmniejszeniem strat, poprzez wzrost jego 
przepustowości. Może zostać to zrealizowane za pomocą dobudowania oddzielnego rurociągu 
recyrkulacji dla mieszadła P1. Mieszadło pompujące P2 nadal współpracowałoby z istniejącą instalacją.  

 
Analiza współpracy mieszadła z układem 

Analizę współpracy mieszadeł z układem, a przez to ocenę poprawności ich doboru, 
przeprowadzono na podstawie charakterystyk fabrycznych mieszadeł pompujących, pomiarów 
charakterystyk układu i obliczeń symulacyjnych w programie Epanet. Wyniki badań przedstawiono na 
rys. 11 (praca pojedynczego mieszadła P1, P2) i rys. 12 (praca równoległa mieszadeł pompujących P1 + 
P2). 

   

RYS. 11 Rozmieszczenie punktów pracy układu przy pracy pojedynczego mieszadła 

Na podstawie krzywych pokazanych na rys. 11 można zauważyć, że punkt przecięcia się 
charakterystyki mieszadła (dla f = 50 Hz) i rzeczywistej układu pp1 leży w pobliżu wydajności 
optymalnej. Planowany przez producenta punkt pracy pp2 leży w pobliżu punktu pp1. Dobór mieszadeł, 
w scenariuszu pojedynczej pracy w układnie należy uznać za poprawny, zarówno dla częstotliwości 
zasilania f = 50 Hz, jak również f = 55 Hz. 

pp1 

pp2 pp3 

pp4 

RYS. 11
Rozmieszczenie 
punktów pracy 

układu przy pracy 
pojedynczego 

mieszadła

  
RYS. 12 Rozmieszczenie punktów pracy układu przy współpracy równoległej mieszadeł 

pompujących P1+P2 

Punkty przecięcia charakterystyk otrzymanych na podstawie symulacji, przed (bez kalibracji) i po 
wprowadzonych zmianach w armaturze, zaproponowanych w punkcie (Analiza możliwości redukcji strat 
w układzie), oznaczono jako pp3 i pp4. Oszacowany wzrost wydajności układu między pp1 i pp4 wynosi 
QP1,P2  300 m3/h. Mieszadła pracowałyby w zakresie dopuszczalnej przez producenta charakterystyki 
przepływu, a punkt pracy zlokalizowany byłby lekko na prawo powyżej punktu optymalnego. 

Analizę pracy układu, podczas pracy równoległej dwóch mieszadeł (P1 + P2) przedstawiono 
na rys 12. W odniesieniu do otrzymanych wyników zauważa się, że punkt przecięcia charakterystyki 
zastępczej mieszadeł (dla 50 Hz) i rzeczywistej charakterystyki układu pp1 leży na lewo od wydajności 
optymalnej oraz punktu pracy pp2 i pp3. Punkt pracy układu dla częstotliwości zasilania f = 55 Hz (pp1T), 
dla rzeczywistej charakterystyki układu, znajduje się poza zakresem pracy mieszadła dopuszczonym 
przez producenta. Sytuacja ta powoduje, że mieszadło pracuje niestabilnie, występują silne drgania, co 
może być związane z wejściem w niestateczny obszar charakterystyki. Dobór mieszadeł, w scenariuszu 
równoległej współpracy i zwiększonej prędkości obrotowej (f = 55 Hz) należy uznać za błędny. 

Punkty przecięcia charakterystyk, otrzymanych z symulacji, przed (bez kalibracji) 
i po wprowadzonych zmianach w armaturze (punkt – Analiza możliwości redukcji strat w układzie), 
oznaczono jako pp2 i pp4.  

Oszacowany wzrost wydajności układu, między pp1 i pp4, wynosi QP1+P2  600 m3/h. Mieszadła 
pracowałyby w zakresie dopuszczalnej przez producenta charakterystyce przepływu, a punkt pracy 
zlokalizowany byłby blisko punktu optymalnego. 

 

pp1 pp2 

pp3 

pp4 

pp1T 
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pojedynczej pracy mieszadeł ich punkt pokrywa się 
z punktem optymalnym, natomiast dla współpracy 
równoległej leży na lewo od optimum – około 0,7Qopt. 
Rozpatrując wyłącznie opisany aspekt pracy – P1/
P2 oraz P1 + P2 – taki dobór jest prawidłowy. Zmia-
na sposobu prowadzenia eksploatacji zbiornika 
denitryfikacji wymusiła konieczność zwiększenia 
wydajności recyrkulacji, co zrealizowano regulacją 
zmiennoobrotową. dobrane mieszadła pompujące, 
pracujące w  obszarze końcowym stabilnej części 
charakterystyki podczas współpracy równoległej, 
przy zwiększonych obrotach, przechodziły w obszar 
niestateczny, prowadząc do uszkodzeń mocowań 
sprzęgowych. Znacznie lepszym doborem jest za-
proponowanie pomp pracujących pojedynczo, w za-
lecanych przez producenta zakresach: na prawo od 

punktu optymalnego, a przy współpracy równoległej 
– w optimum lub po jego lewej stronie.

Przedstawione sposoby zwiększenia wydajności 
w  układzie odnoszą się do zmniejszenia strat po-
przez przebudowę istniejącego rurociągu w wybra-
nych węzłach lub budowie alternatywnej, drugiej 
nitki rurociągu dN500 i rozdzieleniu pracy miesza-
deł. W pierwszym przypadku położenie punktu pracy 
będzie odpowiadało opisanemu powyżej (pojedyncza 
pompa na prawo, blisko optimum), natomiast w dru-
gim wariancie, niezależnie od konfiguracji, praca 
będzie odbywać się w  bliskim sąsiedztwie punktu 
optymalnego.

obliczenia hydrauliczne przeprowadzone przez 
projektanta pokrywają się z symulacjami wykona-
nymi z wykorzystaniem normatywnych współczyn-
ników strat. W rzeczywistości starty w układzie były 
większe, dla skalibrowania modelu obliczeniowego 
konieczne było uwzględnienie dodatkowego współ-
czynnika oporu ζ = 0,45 dla rurociągu dN400. Nie jest 
to duża wartość, jednak powoduje, że dla wydajności 
Qmax = 2066 m3/h niedoszacowanie oporów wynosi 
ΔHukładu ≈ 0,5 m (25% wartości strat rzeczywistych). 
Przyczyn rozbieżności może być wiele i jako najbar-
dziej prawdopodobne, w tym przypadku należałoby 
wskazać różnice pomiędzy projektem a wykonaną 
instalacją oraz sposób zasilania elementów generu-

 
RYS. 13 Rozkłady wysokości ciśnień dla wydajności QP1 = 1500 m3/h, QP2 = 1200 m3/h  

 

Korzystne z energetycznego punktu jest wprowadzenie do układu modyfikacji polegającej 
na podzieleniu układu pompowego na dwa podukłady. Pierwszy z nich stanowiłby dotychczasowy 
rurociąg DN600/DN400/DN600, z którym współpracuje mieszadło pompujące P2. Do mieszadła 
pompującego P1 dobudowany zostałby rurociąg o średnicy DN500 i długości lDN500 = 70 m, zakończony 
łagodnym kolanem i prostym odcinkiem o długości l = 1 m. Zaproponowany model układu (rys. 13) 
przeanalizowano, a wyniki symulacji przedstawiono na rys. 14. 

  
RYS. 14 Rozmieszczenie punktów pracy układu z dwoma rurociągami 

Analizując otrzymane krzywe charakterystyczne zauważa się, że zaproponowana zmiana 
w układzie korzystnie wpływa na jego przepustowość, która sumarycznie wynosi Q = 2800 m3/h. 
Otrzymano wzrost wydajności wynosi aż o ΔQ = 1100 m3/h w stosunku do modelu obecnego, w którym 
dwa mieszadła współpracują równolegle. Punkty pracy, niezależnie od rurociągu, z którym współpracują 
mieszadła pompujące, zlokalizowane są w pobliżu punktu optymalnego. Również w przypadku 
konieczności zwiększenia wydajności (f = 55 Hz) punkty pracy będą zlokalizowane w bliskim 
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układ recyrkulacji wewnętrznej w bloku 
biologicznym oczyszczalni wyróżnia się skrajnie 
małą wysokością podnoszenia w stosunku 
do wydajności h ~ 0,8 m / Q ~ 1500 m3/h. 
w tym przypadku obliczenia strat przepływu 
za pomocą metod stosowanych w typowych 
układach pompowych są niewystarczające 
do prawidłowego zaprojektowania układu 
i doboru pomp. jak wykazali autorzy 
artykułu, na pracę układu ma istotny 
wpływ trójwymiarowa struktura przepływu 
w rurociągach i armaturze. wykorzystanie 
kaskadowego załączania pomp, w połączeniu 
z regulacją prędkości obrotowej, nie rozwiązuje 
wszystkich problemów eksploatacyjnych. 
wykorzystanie badań modelowych cfd układu 
istotnie uzupełnia analizy pracy układu i pomp.
artykuł przedstawia interesujące wyniki 
badań doświadczalnych i obliczeniowych 
w tym zakresie. opisane metody analizy 
pracy mogą być przydatne i powinny być 
wykorzystywane przez projektantów 
i użytkowników instalacji pompowych.

R E C E N Z J A  
–  D R  I N Ż .  M A R E K  S K O W R O ń S K I
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jących największe straty w układzie. Przykładowo 
współczynniki normatywne odnoszą się do kolan 
i innych elementów zasilanych jednorodnym stru-
mieniem cieczy. W przypadku zestawienia dwóch 
kolan w układzie S (elementy 3a), praca drugiego 
kolana i generowane tam opory będą odbiegały od 
warunków laboratoryjnych, przy których zostały 
wyznaczone współczynniki strat miejscowych. 
W  rozpatrywanym przypadku zabudowy kolan 
(3a) różnice strat przepływu pomiędzy nimi wy-
noszą około 300%. Z tego względu nawet najlepsze 
algorytmy, metody i  procedury obliczeniowe na 
zastąpią doświadczenia projektanta wspartego 
wynikami prac weryfikacyjnych i doświadczalnych.
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puterowe (http://wcss.pl), grant obliczeniowy Nr 444.
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Uszczelnienia CAPI-TXS ™ zmniejszają: koszty cyklu życia (LCC), koszty modernizacji i czasy realizacji. 

CAPI-TXS ™ umożliwia użytkownikom wydłużenie okresu użytkowania starszego typu pomp procesowych, 
jednocześnie spełniając wymagania XXI wieku w zakresie bezpieczeństwa i emisji.

CAPI-TXS ™ pasuje do większości starszego typu pomp procesowych bez konieczności modyfikacji korpusu  pompy, a tym  
samym znacznie zmniejsza koszt modernizacji. Modernizacja przy użyciu CAPI-TXS ™ oznacza również całkowite wyelimino-
wanie dużych kosztów kapitałowych związanych z wymianą pompy lub wprowadzeniem nowej konstrukcji korpusu pompy typu 
„back pull-out”. Realizacja projektu może być zarówno szybka, jak i wydajna, na co pozwalają uszczelnienia CAPI-TXS™, które 
można łatwo zainstalować podczas cyklicznego przeglądu pomp. 
   

Modernizacje podwójnych uszczelnień API 

   CECHY I ZALETY

• Kompaktowe uszczelnienia - CAPI-TXS ™ można zamontować na większości pomp API 610, 5-tej, 6-tej, 7-mej edycji    
   oraz pompach niezgodnych z API 610, niezależnie od producenta

• Zwiększona niezawodność - konstrukcja kasety wykorzystuje komponenty zgodne z API 682. Zintegrowany dwukierun-  
  kowy wewnętrzny pierścień pompujący zapewnia cyrkulację płynu barierowego / buforowego, zmniejszając temperaturę       
   powierzchni uszczelnienia i poprawiając niezawodność

• Stacjonarna konstrukcja uszczelnienia - 
   uszczelnienie jest zaprojektowane jako uszczelnienie sta-  

  cjonarne, ze stacjonarnymi elementami sprężystymi (sprę-
   żynami), co zapewnia lepszą tolerancję na odkształcenia 
  korpusu pompy lub korpusu uszczelnienia i niewspóło-
   siowości spowodowane obciążeniami rur, odkształcenia-  
  mi termicznymi, odkształceniami od ciśnienia medium, 
   itp.

Unikalne rozwiązania - CAPI-TXS™

Uszczelnienia CAPI-TXS™ zostały zaprojektowane przez AESSEAL®

specjalnie dla starszego typu pomp, które są powszechnie stosowane w przemyśle 
naftowym i gazowym.

Korzystanie z kwalifikowanych komponentów API 682 w kompaktowej, nowoczesnej 
konstrukcji oznacza, że uszczelnienie będzie pasować do prawie wszystkich pomp 
bez modyfikacji komory uszczelnienia. 

Podwójne CAPI-TXS™ zainstalowane na pompie starszej konstrukcji 
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MODERNIZACJA SPRęŻARKI 
6RMY56 ZABUDOWANEJ  
W ELEKTROWNI BEłChATóW

mgr inż. Maciej Olędzki
pge giek s.a. oddział elektrownia bełchatów

przedmiotem modernizacji była jedna 
z czterech modernizowanych 
sprężarek typu 6Rmy56 produkcji ckd. 
instalacja sprężonego powietrza, na 
potrzeby której pracuje ww. sprężarka, 
dostarcza medium dla: napędu 
remontowych urządzeń 
pneumatycznych, akpia, odsiarczania, 
odpopielania, odsysania pyłu 
węglowego oraz na blok 858 mw do 
celów technologicznych. 

Sprężarka jest elementem agregatu (rys. 1), 
w skład którego wchodzi również przekładnia  
i napędowy silnik elektryczny. 

Sprężarka 6RMY56 (rys. 2) jest maszyną przepły-
wową, promieniową, sześciostopniową, jednokorpu-
sową, z dwiema chłodnicami międzystopniowymi za 
drugim i czwartym stopniem oraz chłodnicą końco-
wą. Na rys. 2 zaznaczono główne elementy układu 
przepływowego sprężarki. 

Sprężarka TK1 wyposażona jest w układ regulacji 
dławieniowo-upustowej z  zabudowaną na ssaniu 
przepustnicą C1 sterowaną pneumatycznie, niepra-
cującą w UAR oraz sterowany pneumatycznie zawór 
wydmuchowy C2 zabudowany na rurociągu tłocznym 
(rys. 2).

Przyczyny modernizacji sprężarki
Sprężarkownia na przestrzeni lat podlegała wielu 

zmianom i rozbudowie. Pierwotnie miała być to insta-
lacja przeznaczona na potrzeby układu odpopielania 

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk
akademia im. jakuba z paradyża w gorzowie wielkopolskim

dr inż. Mariusz Nawrocki
p.b.w. „hydRo-pomp” łódź
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 Modernizacja sprężarki 6RMY56 zabudowanej w Elektrowni Bełchatów 

 
mgr inż. Maciej Olędzki, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim 
dr inż. Mariusz Nawrocki, P.B.W. „HYDRO-POMP” Łódź 
 

 

Przedmiotem modernizacji była jedna z czterech modernizowanych sprężarek typu 6RMY56 
produkcji CKD. Instalacja sprężonego powietrza, na potrzeby której pracuje ww. sprężarka, 
dostarcza medium dla: napędu remontowych urządzeń pneumatycznych, AKPiA, odsiarczania, 
odpopielania, odsysania pyłu węglowego oraz na blok 858 MW do celów technologicznych.  

 

Sprężarka jest elementem agregatu (rys. 1), w skład którego wchodzi również przekładnia  
i napędowy silnik elektryczny.  

 

RYS. 1 Schemat agregatu sprężarki 6RMY56 z zaznaczonymi instalacją powietrza, układem wody 
chłodzącej i oleju 

RYS. 1 
schemat agregatu 
sprężarki 6Rmy56 
z zaznaczonymi 
instalacją 
powietrza, układem 
wody chłodzącej 
i oleju
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Elektrowni Bełchatów, jednak z czasem liczba odbio-
rów sprężonego powietrza zwiększała się (wzrost 
wydajności sprężarki oraz ciśnienia), co przyniosło 
konieczność dostosowania instalacji i samej sprężar-
kowni do nowych parametrów. Ponadto inwestycje 
planowane w najbliższych latach wymuszają koniecz-
ność sprostania nowym warunkom, w jakich będzie 
pracowała cała instalacja wytwarzania sprężonego 
powietrza, w tym sprężarki. Zadanie „Modernizacja 
sprężarek 6RMY56” jest jednym z kilku wchodzących 
w  skład inwestycji modernizacji sprężarkowni dla 
potrzeb odpopielania w Elektrowni Bełchatów. 

W związku z powyższym argumentami, za moder-
nizacją agregatów sprężarkowych były:
•	 praca poza punktem znamionowym,
•	 stan techniczny części przepływowych maszyn,
•	 praca sprężarek poza obszarem ich regulacyj-

ności ze znacznymi stratami wydmuchowymi 
(ograniczenie pracy „na wydmuch”),

•	 poprawa energochłonności sprężarek.

Wymagane parametry przepływowe 
i termodynamiczne sprężarki 6RMY56 
po modernizacji

Parametry sprężarki po modernizacji w znamio-
nowym punkcie pracy:
•	 ciśnienie na króćcu tłocznym 0,84 MPa abs. (to-

lerancja: 0% - +5%),
•	 wydajność (objętościowy strumień przepływu) 

min. 15000 Nm3/h,
•	 moc na sprzęgle max. 1650 kW (tolerancja: +7%),
•	 temperatura na króćcu ssawnym 20°C,
•	 temperatura powietrza na tłoczeniu (za chłod-

nicą) < 40°C,
•	 wilgotność względna 85%,
•	 ciśnienie na króćcu ssawnym 0,098 MPa abs.,
•	 prędkość obrotowa turbosprężarki 10240 l/min.

Ponadto, po modernizacji sprężarki w  zakła-
danych warunkach pracy skrajnie niekorzystnych 
(letnich) muszą osiągać następujące parametry:
•	 ciśnienie na króćcu tłocznym 0,84 MPa abs. (to-

lerancja: 0% - +5%),
•	 wydajność min. 13500 Nm3/h,
•	 moc na sprzęgle max. 1540 kW (tolerancja: +7%),
•	 temperatura na króćcu ssawnym 35°C,
•	 wilgotność względna 40%,
•	 ciśnienie na króćcu ssawnym 0,098 MPa abs.,
•	 prędkość obrotowa turbosprężarki 10240 l/min,
•	 temperatura powietrza na tłoczeniu (za chłod-

nicą) < 40°C.

Efekt modernizacyjny sprężarki przekłada się na 
zwiększenie sprężu i strumienia objętości przepły-
wającego przez sprężarkę (punkt „M” na rys. 3 oraz 
zmianie kształtu charakterystyki, tak aby osiągnąć 
również punkt pracy „d”).

Modernizacja sprężarki 6RMY56
Zmiana parametrów przepływowych i termody-

namicznych sprężarki oraz ograniczenia pracy jej 
zaworu wydmuchowego wymagało:
•	 modernizacji układu przepływowego obejmującej 

zespół wirujący i elementów nieruchomych,
•	 zmian w  układzie regulacji dotyczących pracy 

klapy C1 na ssaniu i zaworu wydmuchowego na 
tłoczeniu C2.

Modernizacji układu przepływowego
W celu uzyskania wymaganych parametrów pracy 

sprężarki niezbędne było zmodyfikowanie i wykona-
nie następujących elementów (rys. 4):
•	 koła wirnikowe wszystkich sześciu stopni (zwięk-

szono kąty łopatek – koła wirnikowe z tarczami 
i  pokrywami przedłużonymi ponad zewnętrzną 
krawędź łopatek),

•	 tłok odciążający,
•	 wał (dopasowano do nowych wirników – zacho-

wano zgodność z istniejącymi korpusami).

Dane techniczne agregatu sprężarkowego według DTR:
•	 sprężarka:

•	 producent: ckd praga typ: 6Rmy56.
•	 ilość sekcji sprężania: 3.
•	 ilość stopni: 6.
•	 ilość chłodnic międzystopniowych: 2.
•	 ilość chłodnic końcowych: 1.
•	 wydajność na ssaniu: 16500 m3/h.
•	 przepływ masowy: 19236 kg/h.
•	 ciśnienie na króćcu ssawnym: 0,0981 mpa abs.
•	 temperatura na króćcu ssawnym: 20oc.
•	 ciśnienie na króćcu tłocznym: 0,785 mpa abs.
•	 temperatura na króćcu tłocznym: ~105oc.
•	 temperatura powietrza za chłodnicami międzystop.: 40oc.
•	 temperatura powietrza za chłodnicą końcową: 40oc.
•	 moc na wale 1580 kw.
•	 prędkość obrotowa turbosprężarki: 10240 l/min.
•	 krytyczna obliczona prędkość obrotowa 

zespołu wirującego: 5860 l/min.
•	 najwyższa temperatura wody chłodzącej: 25oc.
•	 ilość wody chłodzącej:

•	 chłodnice międzystopniowe: 111 m3/h,
•	 chłodnicy końcowej: 22 m3/h,
•	 chłodnica oleju: 30 m3/h,
•	 temperatura oleju za chłodnicą: 35-40°c,
•	 obroty: 1500/10250 l/min.

•	 silnik elektryczny:
•	 producent: dolmel wrocław.
•	 typ: syjel44/04.
•	 moc: 2100 kw.
•	 znamionowy prąd silnika: 230 a.
•	 prędkość obrotowa: 1490 l/min.
•	 napięcie: 6000 v.
•	 znamionowa częstotliwość: 50 hz.

P A R A M E T R Y  P R Z E P ł Y W O W E  
I  T E R M O D Y N A M I C Z N E  S P R ę Ż A R K I 
P R Z E D  M O D E R N I Z A C J ą
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Z  powodu zużycia wymienione lub naprawione 
zostały także następujące elementy:
•	 panewki łożysk nośnych – wymiana z  powodu 

przekroczonych,
•	 dyfuzor łopatkowaty 3o – naprawa z  powodu 

pęknięcia,
•	 płaszczyzna podziałowa korpusu oraz elementy 

stałe mocowane w korpusie (wkładki od 1o do 6o) 
– korygowanie płaszczyzn podziałowych przez 
operacje skrobania i  tuszowania z  powodu ich 
deformacji,

•	 wkładki od 1o do 6o – owalizacja po skrobaniu 
płaszczyzn podziałowych – konieczność obróbki 
mechanicznej w celu legalizacji labiryntów pod 
uszczelnienia przednie i międzystopniowe,

•	 uszczelnia olejowe – wykonanie nowych z powodu 
braku styku w płaszczyźnie podziału,

•	 elementy złączne – wymiana na nowe z powodu 
zniszczenia,

•	 korpus górny oraz wkładka 2o góra i wkładka 4o 
góra – likwidacja pęknięć przez rozfrezowanie 
lub nawiercenie – patrz protokół z badań pene-
tracyjnych.

Charakterystyka przepływowo-energetyczna 
zmodernizowanej sprężarki

Pomiary parametrów sprężarki przeprowadzono 
przy całkowicie otwartej klapie regulacyjnej C1 na ssa-
niu i przy stopniowo zamykanym zaworze wydmucho-
wym C2, przy czym sprężarka pracowała na wydmuch, 
będąc odciętą od sieci. osiągnięto w ten sposób punkt 
pracy M, wymaganego przez warunki umowy (rys. 5).

Parametry otoczenia (ciśnienie pA, wilgotność 
względna φ) były uzyskane z danych meteorologicz-
nych udostępnionych przez zamawiającego.

Pomiędzy poszczególnymi punktami pracy za-
chowano odstępy czasowe, umożliwiające ustalenie 
warunków termicznych, a zatem niezmienność tem-
peratur tłoczenia.

Na rys. 5 przedstawiono otrzymane charakte-
rystyki zredukowane П=f((qm)zred)) i  Pw= ((qm)zred)), 
zaznaczono na nich punkty nominalne dla warunków 
20°C M i punkt d dla 35°C.

Podsumowanie efektów modernizacji układu 
przepływowego

Parametry sprężarki TK1 w nominalnym punkcie 
pracy po modernizacji przedstawiono w tabelach 1 
i 2. Porównano je z wymaganiami zamawiającego, 
z którego wynika, że zgodnie z założeniami moder-

2 

Sprężarka 6RMY56 (rys. 2) jest maszyną przepływową, promieniową, sześciostopniową, 
jednokorpusową, z dwiema chłodnicami międzystopniowymi za drugim i czwartym stopniem oraz 
chłodnicą końcową. Na rys. 2 zaznaczono główne elementy układu przepływowego sprężarki.  

 

RYS. 2 Przekrój merydionalny sprężarki z zaznaczonymi głównymi elementami. Na przekroju 
oznaczono: 1 – korpus dolny, 2 – korpus górny, 3 – zespół wirujący (wał i 6 kół wirnikowych), 4 – 

kierownica odśrodkowa, 5 – przewał, 6 – kierownica dośrodkowa 

Sprężarka TK1 wyposażona jest w układ regulacji dławieniowo-upustowej z zabudowaną na 
ssaniu przepustnicą C1 sterowaną pneumatycznie, niepracującą w UAR oraz sterowany 
pneumatycznie zawór wydmuchowy C2 zabudowany na rurociągu tłocznym (rys. 2). 

 

Parametry przepływowe i termodynamiczne sprężarki przed modernizacją 

Dane techniczne agregatu sprężarkowego według DTR: 

Sprężarka: 

- Producent: CKD Praga Typ: 6RMY56. 
- Ilość sekcji sprężania: 3. 
- Ilość stopni: 6. 
- Ilość chłodnic międzystopniowych: 2. 
- Ilość chłodnic końcowych: 1. 
- Wydajność na ssaniu: 16500 m3/h. 
- Przepływ masowy: 19236 kg/h. 
- Ciśnienie na króćcu ssawnym: 0,0981 MPa abs. 
- Temperatura na króćcu ssawnym: 20oC. 
- Ciśnienie na króćcu tłocznym: 0,785 MPa abs. 

RYS. 2 
przekrój 
merydionalny 
sprężarki 
z zaznaczonymi 
głównymi 
elementami. 
na przekroju 
oznaczono: 
1 – korpus dolny, 
2 – korpus górny, 
3 – zespół 
wirujący (wał i 6 
kół wirnikowych), 
4 – kierownica 
odśrodkowa, 
5 – przewał, 
6 – kierownica 
dośrodkowa

4 

- temperatura powietrza na tłoczeniu (za chłodnicą) < 40°C, 
- wilgotność względna 85%, 
- ciśnienie na króćcu ssawnym 0,098 MPa abs., 
- prędkość obrotowa turbosprężarki 10240 l/min. 

Ponadto, po modernizacji, sprężarki w zakładanych warunkach pracy skrajnie niekorzystnych (letnich) 
muszą osiągać następujące parametry: 

- ciśnienie na króćcu tłocznym 0,84 MPa abs. (tolerancja: 0% - +5%), 
- wydajność min. 13500 Nm3/h, 
- moc na sprzęgle max. 1540 kW (tolerancja: +7%), 
- temperatura na króćcu ssawnym 35°C, 
- wilgotność względna 40%, 
- ciśnienie na króćcu ssawnym 0,098 MPa abs., 
- prędkość obrotowa turbosprężarki 10240 l/min, 
- temperatura powietrza na tłoczeniu (za chłodnicą) < 40°C. 

 
Efekt modernizacyjny sprężarki przekłada się na zwiększenie sprężu i strumienia objętości 

przepływającego przez sprężarkę (punkt „M” na rys. 3 oraz zmianie kształtu charakterystyki, tak aby 
osiągnąć również punkt pracy „D”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 3 Koncepcja modernizacji TK1 – porównanie parametrów przed i po modernizacji sprężarki: 
M – wymagany nominalny punkt pracy zmodernizowanej sprężarki 
 (dla temperatury na ssaniu t0 = 20°C) 
D – dodatkowy nominalny punkt pracy zmodernizowanej sprężarki  
  (dla temperatury na ssaniu t0 = 35°C) 
P – punkt pracy sprężarki (przed modernizacją) 
 
 

Modernizacja sprężarki 6RMY56 
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RYS. 3 
koncepcja 
modernizacji 
tk1 – porównanie 
parametrów przed 
i po modernizacji 
sprężarki:
m – wymagany 
nominalny 
punkt pracy 
zmodernizowanej 
sprężarki
 (dla temperatury na 
ssaniu t0 = 20°c)
d – dodatkowy 
nominalny 
punkt pracy 
zmodernizowanej 
sprężarki (dla 
temperatury na 
ssaniu t0 = 35°c)
p – punkt pracy 
sprężarki (przed 
modernizacją)
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nizacji podniesione zostało ciśnienie oraz wydajność 
sprężarki.

Sprężarka TK1 po modernizacji spełnia wyma-
gania zamawiającego.

otrzymane wyniki i  wnioski z  badań odbio-
rowych posłużyły do uaktualnienia parametrów 
sprężarki TK1 po modernizacji oraz zaleceń dla 
układu regulacji sprężarki, zamieszczonych w dTR 
i instrukcji eksploatacji.

Na podstawie wykonanych pomiarów funk-
cjonalnych określono zakres pracy sprężarki TK1. 
dolna granica wydajności wynosi 11900 Nm3/h. 

Wprowadzono dodatkowo ograniczenie ze względu 
na ciśnienie tłoczenia Ptł, wynoszące 0,78 MPa.

Regulacja pracy sprężarki
 istotnym obszarem modernizacji sprężarki był 

układ jej regulacji. Zmiana charakterystyki sieci 
w okresie eksploatacji sprężarki była przyczyną jej 

pracy poza obszarem regulacji, przyczyniając się do 
znacznych strat energii związanych z wydmuchem 
sprężonego powietrza do otoczenia.

Modernizacja układu sterowania i regulacji mu-
siała uwzględniać zachowanie zaworu wydmuchowe-
go. Regulacja zmodernizowanej sprężarki powinna 
odbywać się poprzez układ dławienia na ssaniu, 
uwzględniając wymóg zabezpieczenia antypompa-
żowego. Realizacja modernizacji układu sterowania 
i regulacji wymagała nowych algorytmów regulacji.

Zmiany w algorytmach sterowania
Na rys. 6 przedstawiony został schemat układu 

powietrza z układem regulacji.

Regulacja ciśnienia tłoczenia Ptł 
przez oddziaływanie na klapę C1

Na rys. 7 przedstawiono algorytm regulacji ci-
śnienia tłoczenia Ptł przepustnicą C1 regulacyjną C1 
na wlocie do sprężarki.

Parametry nominalne dla 20°C

Parametr Jedn. Wymagany Po modernizacji

Spręż
П - min

8,57 8,57

Ciśnienie na króćcu 
tłocznym

pz

mpa abs. min
0,84 0,84

Wydajność
(objętościowy 

strumień przepływu)
qV

nm3/h min
15000 15059,86

Moc na sprzęgle
Pw

kw max
1765,5 1739,2

Parametry nominalne dla 35°C
Parametr Jedn. Wymagany Po modernizacji

Spręż
П - min

8,57 8,57

Ciśnienie na króćcu 
tłocznym

pz

mpa abs. min
0,84 0,84

Wydajność
(objętościowy 

strumień 
przepływu)

qV

nm3/h min
13500 14184,88

Moc na sprzęgle
Pw

kw max
1647,8 1635,9
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Zmiana parametrów przepływowych i termodynamicznych sprężarki oraz ograniczenia pracy jej 

zaworu wydmuchowego wymagało: 
- modernizacji układu przepływowego obejmującej zespół wirujący i elementów 

nieruchomych, 
- zmian w układzie regulacji dotyczących pracy klapy C1 na ssaniu i zaworu wydmuchowego na 

tłoczeniu C2. 
 

Modernizacji układu przepływowego 
W celu uzyskania wymaganych parametrów pracy sprężarki niezbędne było zmodyfikowanie i 
wykonanie następujących elementów (rys. 4): 

- koła wirnikowe wszystkich sześciu stopni (zwiększono kąty łopatek – koła wirnikowe z 
tarczami i pokrywami przedłużonymi ponad zewnętrzną krawędź łopatek), 

- tłok odciążający, 
- wał (dopasowano do nowych wirników – zachowano zgodność z istniejącymi korpusami). 

 

 
RYS. 4 Zmodernizowany zespół wirujący sprężarki 

Z powodu zużycia wymienione lub naprawione zostały także następujące elementy: 

- panewki łożysk nośnych – wymiana z powodu przekroczonych, 
- dyfuzor łopatkowaty 3o – naprawa z powodu pęknięcia, 
- płaszczyzna podziałowa korpusu oraz elementy stałe mocowane w korpusie (wkładki od 1o 

do 6o) – korygowanie płaszczyzn podziałowych przez operacje skrobania i tuszowania z 
powodu ich deformacji, 

- wkładki od 1o do 6o – owalizacja po skrobaniu płaszczyzn podziałowych – konieczność obróbki 
mechanicznej w celu legalizacji labiryntów pod uszczelnienia przednie i międzystopniowe, 

- uszczelnia olejowe – wykonanie nowych z powodu braku styku w płaszczyźnie podziału, 
- elementy złączne – wymiana na nowe z powodu zniszczenia, 
- korpus górny oraz wkładka 2o góra i wkładka 4o góra – likwidacja pęknięć przez rozfrezowanie 

lub nawiercenie – patrz protokół z badań penetracyjnych. 
 
Charakterystyka przepływowo-energetyczna zmodernizowanej sprężarki 
 

TAB. 1
parametry sprężarki tk1 – porównanie z wymaganymi wg siwz dla 20°c 

RYS. 4 
zmodernizowany 

zespół wirujący 
sprężarki

TAB. 2 
parametry sprężarki tk1 – porównanie z wymaganymi wg siwz dla 35°c

Istotnym obszarem modernizacji 
sprężarki był układ jej regulacji. 
Zmiana charakterystyki sieci  
w okresie eksploatacji sprężarki 
była przyczyną jej pracy poza 
obszarem regulacji, przyczyniając 
się do znacznych strat energii 
związanych z wydmuchem 
sprężonego powietrza do otoczenia
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Na wejście Pv regulatora klapy podawana jest 
wartość zmierzonego ciśnienia na tłoczeniu sprężar-
ki, skorygowana (powiększona) o wartość obliczoną 
według zależności: C1*wsp1.

Położenie klapy proporcjonalne jest do aktual-
nego uchybu. 

Układ przeciwpompażowy oddziaływujący 
na klapę C2

Na rys. 8 przedstawiono algorytm działania ukła-
du przeciwpompażowego.

W  schemacie układu przeciwpompażowego 
dochodzi widoczna na rysunku dolna linia, która 

wyklucza pracę w  obszarze pompowania poprzez 
ograniczenie ciśnienia tłoczenia. Przy wzroście 
ciśnienia na tłoczeniu Ptł sprężarki powyżej Pmax 
sygnał wysterowania klapy zostaje powiększony 
o wartość wyliczaną z zależności: (Ptł – Pmax) * wsp2. 

Jeżeli suma wartości wypracowanej przez regula-
tor oraz wartości wyliczonej z powyższej zależności 
osiągnie lub przekroczy wartość 100%, to sygnał 
wysterowania podawany na siłownik klapy zostaje 
ograniczony do wartości 100% (20 mA).

Rys. 9 pokazuje zakres pracy układu antypompa-
żowego sprężarki, składający się ograniczeń w posta-
ci linii o stałej wartości przepływu qmin Nm3/h i linii 

6 

Pomiary parametrów sprężarki przeprowadzono przy całkowicie otwartej klapie regulacyjnej 
C1 na ssaniu i przy stopniowo zamykanym zaworze wydmuchowym C2, przy czym sprężarka 
pracowała na wydmuch, będąc odciętą od sieci. Osiągnięto w ten sposób punkt pracy M, 
wymaganego przez warunki umowy (rys. 5). 

Parametry otoczenia (ciśnienie pA, wilgotność względna φ) były uzyskane  
z danych meteorologicznych udostępnionych przez zamawiającego. 

Pomiędzy poszczególnymi punktami pracy zachowano odstępy czasowe, umożliwiające 
ustalenie warunków termicznych, a zatem niezmienność temperatur tłoczenia. 

Na rys. 5 przedstawiono otrzymane charakterystyki zredukowane П=f((qm)zred)) i Pw= 
((qm)zred)), zaznaczono na nich punkty nominalne dla warunków 20°C M i punkt D dla 35°C. 

 

 
RYS. 5 Charakterystyki zredukowane П = f((qm)zred)) i Pw = f((qm)zred)))) 

 
Podsumowanie efektów modernizacji układu przepływowego 
 
Parametry sprężarki TK1 w nominalnym punkcie pracy po modernizacji przedstawiono  
w tabelach 1 i 2. Porównano je z wymaganiami zamawiającego, z którego wynika,  
że zgodnie z założeniami modernizacji podniesione zostało ciśnienie oraz wydajność sprężarki. 
 

TAB. 1 Parametry sprężarki TK1 – porównanie z wymaganymi wg SIWZ dla 20°C 

Parametry nominalne dla 20°C 

Parametr Jedn. Wymagany Po modernizacji 

Spręż 
П - min 

8,57 8,57 

Ciśnienie na króćcu 
tłocznym 

pz 
MPa abs. min 

0,84 0,84 

RYS. 5 
charakterystyki 
zredukowane  
П = f((qm)zred))  
i pw = f((qm)zred))))
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Rys. 6 Schemat układu powietrza sprężarki TK wraz z układem sterowania i pomiaru 

 
Regulacja ciśnienia tłoczenia Ptł przez oddziaływanie na klapę C1 

Na rys. 7 przedstawiono algorytm regulacji ciśnienia tłoczenia Ptł przepustnicą C1 regulacyjną 
C1 na wlocie do sprężarki. 

 

RYS. 7 Algorytm regulacji ciśnienia tłoczenia Ptł przepustnicą C1  

 

Na wejście PV regulatora klapy podawana jest wartość zmierzonego ciśnienia na tłoczeniu sprężarki, 
skorygowana (powiększona) o wartość obliczoną według zależności: C1*wsp1 

RYS. 6 
schemat układu 
powietrza sprężarki 
tk wraz z układem 
sterowania i pomiaru
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o ciśnieniu w zakresie (Pzad ÷ Pzad*1.03%) MPa. Linie 
regulacyjne przeciwpompażu rozmieszczone zostały 
na tle rodziny charakterystyk sprężarki (otwarcie 
C1=10÷75%).

Przez ograniczenie przepływu do qmin Nm3/h 
układ przeciwpompażowy włącza się do regulacji ci-
śnienia tłoczenia. Właściwy układ regulacji ciśnienia 
tłoczenia wyczerpał swe możliwości, doprowadzając 
klapę C1 do minimalnego otwarcia i  jeżeli ciśnienie 
nadal wzrasta, jedynym sposobem przeciwdziałania 
pozostaje tylko otwieranie klapy C2.

Powyższe zmiany zostały wgrane do sterownika. 
Sprężarka TK1 pracuje wg. zmienionych algorytmów.

Zmiana położenia armatury regulacyjnej 
zmodernizowanej sprężarki

Zmiany procentowego otwarcia klapy C1 i zaworu 
wydmuchowego C2 w  trakcie pracy sprężarki TK1 
przed i  po modernizacji przedstawione zostały na 
kolejnych rysunkach.

opis trendów zamieszczonych na wyżej wymie-
nionych rysunkach:
•	 oś rzędnych przedstawia procentowy stopień 

położenia armatury regulacyjnej.
•	 Przebieg koloru różowego dotyczy położenia (%) 

przepustnicy na ssaniu sprężarki, natomiast w ko-
lorze szarym odpowiada położeniu (%) zaworu 
wydmuchowemu.

•	 Wartość 0% oznacza, że armatura jest zamknięta, 
natomiast 100% – że jest otwarta. Należy pamiętać, 
iż w położenie 0% dla przepustnicy na ssaniu w rze-
czywistości oznacza uchylenie o 20 st.

•	 Przebieg żółty oznacza obciążenie prądowe [%], 
czerwony – ciśnienie na tłoczeniu sprężarki, nie-
bieski – ciśnienie w sieci, biały/zielony – przepływ 

RYS. 7 
algorytm regulacji 
ciśnienia tłoczenia 
ptł przepustnicą c1 

RYS. 8 
algorytm układu 

przeciwpompażowego

Wartości średnie za 24h
wielkość jednostka tk1 tk4
wydajność na tłoczeniu nm3/h 15315,06 14204,89
wydajność na tłoczeniu’ * nm3/h 15315,06 11204,89
ciśnienie mpa 0,74 0,74
położenie c1 % 49,89 72,90
położenie c2 % 1,33 21,69
czas z aktywnym zaworem c2 h 1:10:15 15:57:00
moc el. kw 1931,55 1721,925
współczynnik mocy/ energochłonność
wskaźnik mocy wp kw/(nm3/h) 0,126121 0,121221
wskaźnik mocy wp’ * kw/(nm3/h) 0,126121 0,15368

TAB. 3
średnie wybrane 

wartości ruchowe 
sprężarek tk1 i tk4 

oraz porównanie 
energochłonności 

za badany okres po 
uwzględnieniu działania 
zaworu wydmuchowego

* - przy uwzględnieniu 
działania zaworu c2
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powietrza na tłoczeniu sprężarki (przed wydmu-
chem), błękitny – ciśnienie na ssaniu.

Z  przebiegu krzywych zauważa się istotną róż-
nicę w  częstotliwości wykorzystywania armatury 
regulacyjnej. Przed modernizacją regulację ma-
szyny można określić jako regulację na wydmuch. 
W  pierwszej kolejności to zawór wydmuchowy 
dostosowywał sprężarkę do warunków panujących 
w  sieci, natomiast przepustnica na ssaniu zmie-
niała swoje położenie nieznacznie bądź stopniowo  
i powoli. oczywiście regulacja maszyny i sposób regula-
cji sprężarki jest uzależniony od charakterystyki sieci, 
która w tym przypadku odznaczała się dużą częstotli-
wością zmian, o znacznej amplitudzie.

Natomiast po modernizacji widać, w jaki sposób 
zaczęła pracować przepustnica na ssaniu, a zawór wy-
dmuchowy jest wykorzystywany sporadycznie.

Analiza porównawcza energochłonności oraz  
regulacji sprężarki zmodernizowanej TK1  
z niezmodernizowaną TK4 na podstawie danych 
ruchowych

Analiza porównawcza energochłonności sprężarki 
TK1 i TK4 wymagała:
•	 takich samych układów pomiaru wydajności, ci-

śnień i mocy,
•	 czystych chłodnic powietrza,
•	 takiego samego algorytmu przeliczania wydajności,
•	 aby w systemie dCS można było wyznaczyć lub od-

czytać z wybranego okresu średnie wartości ciśnie-
nia, wydajności, obciążenia prądowego, położenia 
przepustnicy na ssaniu i zaworu wydmuchowego.
W tabeli 3 zostały przedstawione wyniki analizy 

porównawczej sprężarek TK1 i TK4 współpracujących 
równolegle (na wspólny kolektor). 

Graficzną ilustrację wskaźników energo-
chłonności sprężarek TK1 i  TK4 przedstawiono na  
rys. 11.

Różnica energii elektrycznej w odniesieniu do zu-
życia energii przed modernizacją wynosi:

dane, na podstawie których określono wartości 
podane w tabeli 3 zostały zebrane za okres 24 godzin. 
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RYS. 10 Zakres pracy układu antypompażowego sprężarki  

Przez ograniczenie przepływu do qmin Nm3/h układ przeciwpompażowy włącza się do 
regulacji ciśnienia tłoczenia. Właściwy układ regulacji ciśnienia tłoczenia wyczerpał swe możliwości 
doprowadzając klapę C1 do minimalnego otwarcia i jeżeli ciśnienie nadal wzrasta, jedynym sposobem 
przeciwdziałania pozostaje tylko otwieranie klapy C2. 

Powyższe zmiany zostały wgrane do sterownika. Sprężarka TK1 pracuje wg. zmienionych 
algorytmów. 

 
Zmiana położenia armatury regulacyjnej zmodernizowanej sprężarki 

Zmiany procentowego otwarcia klapy C1 i zaworu wydmuchowego C2 w trakcie pracy 
sprężarki TK1 przed i po modernizacji przedstawione zostały na kolejnych rysunkach. 
 
Opis trendów zamieszczonych na wyżej wymienionych rysunkach: 
- Oś rzędnych przedstawia procentowy stopień położenia armatury regulacyjnej. 

- Przebieg koloru różowego dotyczy położenia (%) przepustnicy na ssaniu sprężarki, natomiast w 
kolorze szarym odpowiada położeniu (%) zaworu wydmuchowemu. 

- Wartość 0% oznacza, że armatura jest zamknięta, natomiast 100% że jest otwarta. Należy pamiętać, 
że w położenie 0% dla przepustnicy na ssaniu w rzeczywistości oznacza uchylenie o 20 st. 

- Przebieg żółty oznacza obciążenie prądowe [%], czerwony – ciśnienie na tłoczeniu sprężarki, 
niebieski – ciśnienie w sieci, biały/zielony – przepływ powietrza na tłoczeniu sprężarki (przed 
wydmuchem), błękitny – ciśnienie na ssaniu. 

RYS. 9 
zakres pracy układu 
antypompażowego 
sprężarki 
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Z przebiegu krzywych zauważa się istotną różnicę w częstotliwości wykorzystywania armatury 
regulacyjnej. Przed modernizacją regulację maszyny można określić jako regulację na wydmuch. W 
pierwszej kolejności to zawór wydmuchowy dostosowywał sprężarkę do warunków panujących w 
sieci, natomiast przepustnica na ssaniu zmieniała swoje położenie nieznacznie bądź stopniowo  
i powoli. Oczywiście regulacja maszyny i sposób regulacji sprężarki jest uzależniony od 
charakterystyki sieci, która w tym przypadku odznaczała się dużą częstotliwością zmian, o znacznej 
amplitudzie. 

Natomiast po modernizacji widać, w jaki sposób zaczęła pracować przepustnica na ssaniu, a 
zawór wydmuchowy jest wykorzystywany sporadycznie. 

 

RYS. 11 Praca klap przed (po lewej) i po modernizacji (po prawej) 

 

Analiza porównawcza energochłonności oraz regulacji sprężarki zmodernizowanej TK1 z 
niezmodernizowaną TK4 na podstawie danych ruchowych. 

Analiza porównawcza energochłonności sprężarki TK1 i TK4 wymagała: 

- takich samych układów pomiaru wydajności, ciśnień i mocy, 
- czystych chłodnic powietrza, 
- takiego samego algorytmu przeliczania wydajności, 
- aby w systemie DCS można było wyznaczyć lub odczytać z wybranego okresu średnie 

wartości ciśnienia, wydajności, obciążenia prądowego, położenia przepustnicy na ssaniu i 
zaworu wydmuchowego. 

W tabeli 3 zostały przedstawione wyniki analizy porównawczej sprężarek TK1 i TK4 
współpracujących równolegle (na wspólny kolektor).  

 

Tab. 3 Średnie wybrane wartości ruchowe sprężarek TK1 i TK4 oraz porównanie energochłonności za 
badany okres po uwzględnieniu działania zaworu wydmuchowego 

Wartości średnie za 24h

Wielkość Jednostka TK1 TK4 

Wydajność na tłoczeniu Nm3/h 15315,06 14204,89 

RYS. 10 
praca klap przed (po 
lewej) i po modernizacji 
(po prawej)
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Wydajność na tłoczeniu’ * Nm3/h 15315,06 11204,89 

Ciśnienie MPa 0,74 0,74 

Położenie C1 % 49,89 72,90 

Położenie C2 % 1,33 21,69 

Czas z aktywnym zaworem C2 h 1:10:15 15:57:00 

Moc el. kW 1931,55 1721,925 

Współczynnik mocy/ energochłonność

Wskaźnik mocy Wp kW/(Nm3/h) 0,126121 0,121221 

Wskaźnik mocy Wp’ * kW/(Nm3/h) 0,126121 0,15368 

* - przy uwzględnieniu działania zaworu C2 

Graficzną ilustrację wskaźników energochłonności sprężarek TK1 i TK4 przedstawiono na  

rys. 12. 

 

RYS. 12 Wskaźnik mocy sprężarek TK1 i TK4 po uwzględnieniu pracy zaworu wydmuchowego 

 

Różnica energii elektrycznej w odniesieniu do zużycia energii przed modernizacją wynosi: 

𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤
𝐍𝐍𝐍𝐍𝟑𝟑 ≈ 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝐌𝐌𝐤𝐤𝐤𝐤

𝐤𝐤 ≈ 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝐌𝐌𝐤𝐤𝐤𝐤
𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 ≈ 𝟎𝟎𝟐𝟐𝟑𝟑𝟎𝟎 𝐌𝐌𝐤𝐤𝐤𝐤

𝐫𝐫𝐝𝐝𝐤𝐤𝟎𝐫𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝐤𝐤𝐫 

Dane, na podstawie których określono wartości podane w tabeli 3 zostały zebrane za okres 
24 godzin. W czasie tym sprężarki współpracowały z siecią charakteryzującą się dużymi amplitudami 
przepływu powietrza, jak i ich częstotliwością zmian. 

W aspekcie oceny energochłonności należy w szczególności zwrócić uwagę na wskaźnik mocy 
Wp, który dla obu sprężarek jest podobny, pomimo większych możliwości produkcyjnych sprężarki 
TK1 (średnia wydajność na tłoczeniu TK1 jest większa o ponad 1100 Nm3/h) przy mniejszym średnim 

0,126120955

0,15367626

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

TK1 TK4

RYS. 11 
wskaźnik mocy 
sprężarek tk1 i tk4 po 
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Wydajność na tłoczeniu’ * Nm3/h 15315,06 11204,89 

Ciśnienie MPa 0,74 0,74 

Położenie C1 % 49,89 72,90 

Położenie C2 % 1,33 21,69 

Czas z aktywnym zaworem C2 h 1:10:15 15:57:00 

Moc el. kW 1931,55 1721,925 

Współczynnik mocy/ energochłonność

Wskaźnik mocy Wp kW/(Nm3/h) 0,126121 0,121221 

Wskaźnik mocy Wp’ * kW/(Nm3/h) 0,126121 0,15368 

* - przy uwzględnieniu działania zaworu C2 

Graficzną ilustrację wskaźników energochłonności sprężarek TK1 i TK4 przedstawiono na  

rys. 12. 

 

RYS. 12 Wskaźnik mocy sprężarek TK1 i TK4 po uwzględnieniu pracy zaworu wydmuchowego 
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Dane, na podstawie których określono wartości podane w tabeli 3 zostały zebrane za okres 
24 godzin. W czasie tym sprężarki współpracowały z siecią charakteryzującą się dużymi amplitudami 
przepływu powietrza, jak i ich częstotliwością zmian. 

W aspekcie oceny energochłonności należy w szczególności zwrócić uwagę na wskaźnik mocy 
Wp, który dla obu sprężarek jest podobny, pomimo większych możliwości produkcyjnych sprężarki 
TK1 (średnia wydajność na tłoczeniu TK1 jest większa o ponad 1100 Nm3/h) przy mniejszym średnim 
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W czasie tym sprężarki współpracowały z siecią cha-
rakteryzującą się dużymi amplitudami przepływu 
powietrza, jak i ich częstotliwością zmian.

W  aspekcie oceny energochłonności należy 
w  szczególności zwrócić uwagę na wskaźnik mocy 
Wp, który dla obu sprężarek jest podobny, pomimo 
większych możliwości produkcyjnych sprężarki TK1 
(średnia wydajność na tłoczeniu TK1 jest większa 
o  ponad 1100 Nm3/h) przy mniejszym średnim ob-

ciążeniu (średni stopień otwarcia przepustnicy na 
ssaniu sprężarki TK1 jest o 23% mniejszy). Kluczowy 
w tym przypadku jest jednak fakt, że pomiar prze-
pływu na tłoczeniu sprężarek fizycznie znajduje się 
przed zaworem wydmuchowym, a to – jeżeli spoj-
rzy się na tabelę 3 (średni stopień otwarcia i czas 
z  aktywnym zaworem wydmuchowym C2) oraz 
porównywalne współczynniki Wp – pokazuje, że 
w  konsekwencji agregat TK1 pracuje efektywniej 
i  charakteryzuje się mniejszą energochłonno-
ścią. Można stwierdzić, że zawór wydmuchowy 
C2 sprężarki TK1 działa sporadycznie (wówczas, 

gdy zdławienie przepustnicy C1 na ssaniu zbliża 
się do dopuszczalnej granicy) i z dużo mniejszym 
stopniem otwarcia, niż w przypadku sprężarki TK4. 
W pewnym sensie sprężarka TK4 pracuje tak, jakby 
zawór wydmuchowy był ciągle otwarty na nieco po-
nad 20% (rys. 12). Warto również zwrócić uwagę na 
czas, z jakim zawór C2 był aktywny (choćby w mi-
nimalnym stopniu otwarty) w ciągu analizowanych 
24 godzin. W przypadku TK4 zawór ten działał przez 
ok. 66% czasu pracy maszyny (rys. 13).

Wykresy na rys. 14 i rys. 15 przedstawiają prze-
bieg położenia zaworu wydmuchowego C2 (stopień 
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RYS. 13 Średni stopień otwarcia zaworu wydmuchowego C2 

 

 

RYS. 14 Czas działania zaworu wydmuchowego w ciągu 24 godzin pracy 

Wykresy na rys. 15 i rys. 16 przedstawiają przebieg położenia zaworu wydmuchowego C2 
(stopień otwarcia w %) dla obydwu sprężarek. Potwierdzają one średnie wielkości przedstawione w 
tabeli 3. 
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RYS. 15 Przebieg położenia zaworu wydmuchowego C2 dla sprężarek TK1 i TK4. Kolorem zielonym 
oznaczono pracę zaworu C2 sprężarki po modernizacji, natomiast czerwonym – przed modernizacją 

 

 

RYS. 16 Uporządkowany przebieg położenia zaworu wydmuchowego C2 dla sprężarek TK1 i TK4. 
Kolorem zielonym oznaczono pracę zaworu C2 sprężarki po modernizacji, natomiast czerwonym – 

przed modernizacją 

Kolejne rysunki (rys. 17 i rys. 18) pozwolą zobrazować sposób pracy układu regulacji w 
przypadku zmodernizowanej maszyny, jak i niezmodernizowanej. Wykresy przedstawiają trzy 
zmienne: stopień otwarcia przepustnicy na ssaniu, stopień otwarcia zaworu wydmuchowego oraz 
wydajność sprężarki mierzonej na tłoczeniu. Wykresy zostały uporządkowane malejąco względem 
wydajności. 

Rys. 17 odnosi się do sprężarki TK4. Ewidentnie widać, że zawór wydmuchowy oraz 
przepustnica na ssaniu działają niemal wspólnie niezależnie od wartości przepływu sprężonego 
powietrza w rurociągu tłocznym. Z kolei w przypadku sprężarki TK1, układ regulacji zachowuje się 
prawidłowo, tj. dopóki jest to możliwe regulacja sprężarki odbywa się dławieniowo (przebieg 
niebieski). Dopiero kiedy sieć sprężonego powietrza na tyle zmienia swoją charakterystykę, że 
zdławienie zbliżyło się do nastawionej dopuszczalnej wartości, wówczas zaczyna otwierać się zawór 
wydmuchowy (przebieg zielony). 

RYS. 14
 przebieg położenia zaworu wydmuchowego c2 dla sprężarek tk1 i tk4. kolorem zielonym oznaczono pracę zaworu c2 sprężarki po 

modernizacji, natomiast czerwonym – przed modernizacją

Jeżeli suma wartości 
wypracowanej przez regulator 
oraz wartości wyliczonej 
z powyższej zależności osiągnie 
lub przekroczy wartość 100%, to 
sygnał wysterowania podawany 
na siłownik klapy zostaje 
ograniczony do wartości 100%  
(20 mA)
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otwarcia w %) dla obydwu sprężarek. Potwierdzają 
one średnie wielkości przedstawione w tabeli 3.

Kolejne rysunki (rys. 16 i rys. 17) pozwolą zobra-
zować sposób pracy układu regulacji w przypadku 
zmodernizowanej maszyny, jak i niezmodernizowa-
nej. Wykresy przedstawiają trzy zmienne: stopień 
otwarcia przepustnicy na ssaniu, stopień otwarcia 
zaworu wydmuchowego oraz wydajność sprężarki 
mierzonej na tłoczeniu. Wykresy zostały uporząd-
kowane malejąco względem wydajności.

Rys. 16 odnosi się do sprężarki TK4. Ewidentnie 
widać, że zawór wydmuchowy oraz przepustnica na 
ssaniu działają niemal wspólnie niezależnie od war-
tości przepływu sprężonego powietrza w rurociągu 
tłocznym. Z kolei w przypadku sprężarki TK1, układ 
regulacji zachowuje się prawidłowo, tj. dopóki jest to 
możliwe regulacja sprężarki odbywa się dławieniowo 
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RYS. 17 Położenie armatury regulacyjnej w zależności od wydajności sprężarki TK4. Kolorem 
czerwonym oznaczono wydajność, niebieskim położenie przepustnicy C1, natomiast zielonym – 

zaworu C2 

 

 

RYS. 18 Położenie armatury regulacyjnej w zależności od wydajności sprężarki TK1. Kolorem 
czerwonym oznaczono wydajność, niebieskim położenie zaworu C2, natomiast kolorem zielonym – 

przepustnicy C1 

 

*** 

Powyższa analiza dotyczy na tą chwilę jednej zmodernizowanej sprężarki, jeszcze większe 
efekty spodziewane są po zakończeniu inwestycji, która obejmuje w sumie cztery agregaty. Wówczas 
równoległa praca zmodernizowanych sprężarek zwiększy możliwości produkcyjne całego układu 
sprężarek oraz ograniczy do możliwego minimum straty wynikające z pracy sprężarek na wydmuch. 
Wówczas w znaczący sposób powinna poprawić wskaźniki energochłonności dla całej sprężarkowni. 
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(przebieg niebieski). dopiero kiedy sieć sprężonego 
powietrza na tyle zmienia swoją charakterystykę, że 
zdławienie zbliżyło się do nastawionej dopuszczalnej 
wartości, wówczas zaczyna otwierać się zawór wy-
dmuchowy (przebieg zielony).
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Powyższa analiza dotyczy na tę chwilę jednej 

zmodernizowanej sprężarki, jeszcze większe efekty 
spodziewane są po zakończeniu inwestycji, która 
obejmuje w sumie cztery agregaty. Wówczas równo-
legła praca zmodernizowanych sprężarek zwiększy 
możliwości produkcyjne całego układu sprężarek 
oraz ograniczy do możliwego minimum straty wy-
nikające z  pracy sprężarek na wydmuch. Wówczas 
w  znaczący sposób powinna poprawić wskaźniki 
energochłonności dla całej sprężarkowni.
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dr Marian Strączyński 
niezależny ekspert 

problem optymalizacji energetycznej w eksploatacji ujęć i pomp głębinowych 
[11] wymaga uwzględnienia wzajemnego przenikania się zagadnień z techniki 
pompowej, hydrogeologii, elektrotechniki oraz techniki systemów. systemowe 
wspomaganie w przetwarzaniu informacji z eksploatacji niewątpliwie ułatwia 
energooszczędne zarządzanie w tym zakresie.

TEChNIKA CYFROWA W ENERGOOSZCZęDNEJ 
EKSPLOATACJI POMP I UJęĆ GłęBINOWYCh 
 
Cz. 1 Modele matematyczne wspomagające  
podejmowanie decyzji eksploatacyjnych

Zastosowanie techniki cyfrowej w  energo-
oszczędnej eksploatacji pomp [2,6,7] z  natury 
rzeczy wiąże się z funkcjonowaniem złożonych 

systemów cyfrowych, których zadaniem jest pozy-
skiwanie, przesyłanie, gromadzenie i przetwarzanie 
znacznych ilości danych i  informacji, a  niejedno-
krotnie również sterowanie pracą skomplikowanych 
układów pompowych wraz z ich diagnostyką. Mówiąc 
o wdrożeniu techniki cyfrowej, mamy na myśli zasto-
sowanie systemów i urządzeń funkcjonujących z jej 
wykorzystaniem – systemy i programy komputerowe, 

systemy pomiarowe, systemy przekazu danych cy-
frowych, systemy i urządzenia automatyki, systemy 
zarządzania i sterowania. 

Głównym celem zastosowania systemów i urzą-
dzeń cyfrowych w  energooszczędnej  eksploatacji 
pomp jest usprawnienie pracy systemu informacyj-
nego, a w konsekwencji poprawienie jakości decyzji 
i zwiększenie efektywności eksploatacji. Założeniem 
jest, by po uporządkowaniu i przyspieszeniu obiegu 
informacji można było optymalnie prowadzić eks-
ploatację pomp.
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Przed wdrożeniem systemów i  urządzeń cy-
frowych należy przygotować i  dostosować system 
informacyjny, kierując się zasadą – tylko niezbędne 
ilości informacji i  tylko wtedy, gdy są potrzebne. 
Należy również pamiętać, że o  efektywności eks-
ploatacji decyduje jakość przetworzenia informacji 
(głównie na modelach matematycznych), a  nie ich 
ilość i wizualizacja.

Zostawienie dyspozytora czy operatora systemu 
z nawałem przesyłanych informacji – często wizuali-
zowanych, bez możliwości modelowego przetworze-
nia generującego decyzje, jest błędem systemowym 
i  trudno w  tym przypadku mówić o  poprawnym 
zastosowaniu techniki cyfrowej w eksploatacji pomp.

Trzeba pamiętać, że technika cyfrowa ma służyć 
technice pompowej, a nie odwrotnie!

Budowa systemów eksploatacji 
pomp głębinowych

dla właściwego odzwierciedlenia zależności sys-
temowych, występujących w eksploatacji np. pomp 
głębinowych, na rys. 1 przedstawiono elementarny 
zakres budowy samego systemu eksploatacji, jak 
i jego otoczenia funkcjonującego w przedsiębiorstwie 
wodociągowym, górniczym czy też w ujęciu przemy-
słowym [6,7]. 

System eksploatacji pomp (SEP) tworzą dwa 
systemy składowe: system użytkowania pomp (SU) 
oraz system ich obsługiwania (So), który wraz z sys-
temem zaopatrywania (SZ) tworzy system zaplecza 
technicznego (SZT). System eksploatacji  pomp (SEP) 
wraz z systemem zaplecza technicznego (SZT) tworzy 
system zabezpieczenia wydobycia i transportu wody 
z ujęcia – SZWT, którego właściwe funkcjonowanie 
nadzoruje system kierowania (SK) składający się 

RYS. 2
poglądowy widok 

charakterystyk 
stanowiących 

podstawę analiz

RYS. 1
zakres budowy 

systemu eksploatacji 
jak i jego otoczenia 

 – spmsystem

64   Pompy Pompownie   1/2020

E K S P L O A T A C J A



z systemu informacyjnego (Si) oraz systemu decy-
zyjnego (Sd). System eksploatacji pomp SEP posiada 
więc 2 systemy składowe (SU,So), wchodzi częściowo 
i  całkowicie w  skład dwóch systemów (SZT,SZWT) 
oraz działa współzależnie z  dwoma systemami (Si, 
Sd), tworzącymi system kierowania.

Na rys. 1 zaznaczono miejsca prowadzenia diagno-
styki obiektowej, jak i parametrycznej, a więc w sys-
temie użytkowania (SU), jak i w systemie informacyj-
nym (Si), wchodzącym w skład systemu kierowania 
(SK) wspomaganego przygotowywaniem decyzji 
eksploatacyjnych w systemie decyzyjnym (Sd). 

 
Wyniki analiz modeli matematycznych 
eksploatacji 

Wprowadzenie diagnostyki w  systemach eks-
ploatacji głębinowych agregatów pompowych było 
szczególnie utrudnione, gdyż powszechnie stosowane 
metody i  urządzenia diagnostyczne nie spełniały 
swoich funkcji w  zastosowaniach głębinowych  
– praca agregatów pompowych pod wodą w wąskich, 
głębokich studniach – bywa też z zasolonym medium 
o temp. np. powyżej 360C, itd. Powszechne metody 
np. wibroakustyki stały się zupełnie nieprzydatne. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom dla systemów 
eksploatacji pomp i ujęć głębinowych [5,6,7], opra-
cowano dwa rozwiązania, które wdrożono do pracy 
w  ramach SPMSYSTEM. Pierwszym rozwiązaniem jest 
zintegrowana sonda pomiarów ciśnień pod wodą, 
nad króćcem tłocznym pompy głębinowej, która 
mierzy ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz rurociągu 
tłocznego pompy (patent EP3271546_B1) [3]. Pomiary 
ciśnień z sondy umożliwiają wyznaczanie odchyleń 
rzeczywistej, aktualnej charakterystyki pompy 
w układzie, w odniesieniu do charakterystyki ze stacji 
prób wyznaczonej przed zabudową pompy w studni. 
Mamy więc możliwość wykonania dokładnej dia-
gnostyki parametrycznej pracy układu pompowego 
wykonywanej przez modele matematyczne syste-
mu, uwzględniające: charakterystykę energetyczną 
głębinowego agregatu pompowego ze stacji prób, 

aktualną charakterystykę agregatu pracującego 
w studni, charakterystykę studni wykonaną w cza-
sie pompowania próbnego – po przekazaniu studni, 
bieżącą charakterystykę studni, charakterystykę 
układu pompowego zawierającą aktualną wartość 
strat liniowych rurociągu oraz strat w armaturze stu-
dziennej. Modele matematyczne [8,10] uwzględniają 
też typ budowy głębinowego agregatu pompowego 
z katalogowymi wartościami sprawności pompy i sil-
nika głębinowego. Na rys. 2 pokazano widok ekranu 
ocen matematycznych oraz diagnostyki wraz z  po-
glądowym widokiem charakterystyk stanowiących 
podstawę analiz. Analizy systemu [1] uwzględniają 
wprowadzone w modelu porównania wartości rze-
czywistych odchyłek parametrów od wprowadzo-
nych wartości dopuszczalnych i granicznych – rys. 
3. W diagnostyce parametrycznej wartości odchyłek 
są powiązane z typem budowy pompy i silnika (pom-

py: w wielkościach 4”, 6”…, odśrodkowe, diagonalne; 
silniki w wielkościach 4”, 6”…, asynchroniczne mokre, 
półsuche, synchroniczne, itp.). Takie zestawienie 
parametrów, uwzględniających diagnostykę układu 

RYS. 3
zakresy wartości 
dopuszczalnych 
i granicznych 
stanowiące 
podstawę ocen

RYS. 5
ocena energochłonności układu wraz z diagnostyką
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systemowe 
urządzenie 
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pompowego wraz z głębinowym agregatem pompo-
wym oraz diagnostykę studni [2,4] (kolmatacja, stan 
techniczny filtrów, strefa wodonośna, ...) jest zupeł-
nie nowym podejściem do analizy niezawodności 
eksploatacji układu: agregat pompowy – studnia. 
Analizy te wymagają korzystania z najnowszych osią-
gnieć z techniki pompowej, elektrotechniki, techniki 
systemów, techniki wiertniczej oraz hydrogeologii.

Zgodnie z podstawowym założeniem w SPMSYSTEM, 
równolegle z prowadzoną diagnostyką parametrycz-

ną prowadzona jest diagnostyka obiektowa, która 
uzupełnia dalszą możliwość śledzenia niezawod-
ności eksploatacji pomp i  ujęć głębinowych. Jak 
wspomniano, diagnostykę obiektową prowadzimy 
w systemie użytkowania (SU) – rys. 1, a więc w tere-
nie, czyli bezpośrednio „przy studni”. diagnostykę 
obiektową oparto na testowanej od kilkunastu 
lat zależności w  wielkościach i  zakresach zmian 
– wahań, w  poborze prądu silnika głębinowego, 
a  stanem technicznym głębinowego agregatu 
pompowego. opracowano specjalnej konstrukcji 
urządzenie diagnostyczne – rys. 4, które mierząc 
skuteczne wartości prądu pobieranego przez silnik 
głębinowy (w każdym okresie) i analizując zmiany 
tych wartości, zgodnie z zasadą diagnostyki (rys. 3), 
przekazuje wyniki analiz do modelu matematycz-
nego, a tym samym uzupełnia zakres analiz pracy 
układu. Podobnie jak w diagnostyce parametrycz-
nej, wartości odchyłek – wahań w poborze prądu, 
powiązane są z  typem budowy i  typowielkością 
pompy i  silnika (pompy: w  wielkościach 4”, 6”…,  
odśrodkowe, diagonalne, śmigłowe; silniki w wiel-
kościach 4”, 6”…, asynchroniczne mokre, półsuche). 
Urządzenie diagnostyczne (rys. 4) umożliwia też 
śledzenie zmian temperatury silnika głębinowe-
go – PT-100, temperatury pompowanego medium 
oraz wartość przewodnictwa elektrycznego  cieczy, 
którą wypełniony jest silnik. Pomiary elektryczne 
wykonywane przez urządzenie: U, i, Pe , cos Φ, f, T 
wraz z  przystosowaniem go do współpracy z  fa-
lownikiem w pełni pokrywa potrzeby systemowe. 

Rys. 5 pokazuje bieżącą, jednoznaczną ocenę 
energochłonności układu oraz wyniki komunika-
tów z  diagnostyki parametrycznej i  obiektowej. 
oceny te pochodzą z  wielowymiarowych przeli-
czeń składowych, w  tym również uwzględniają-
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cych występujące 
już odchylenia np. 
charakterystyki 
pompy.

Na rys. 6 poka-
zano przykładowy 
widok ekranu wi-
zualizującego wy-
niki ocen diagno-
styk – parametrycz-
nej  i   obiektowej  
(SPMSYSTEM) wskazu-
jącej np. na ewident-
nie przekroczony 
stan pracy układu 
pompowego oraz 
studni. Charakterystycznym jest, że operator sys-
temu na tej podstawie może już podjąć decyzję 
o  wymianie pompy głębinowej, natomiast układ 
pompowy jeszcze pracuje i  podaje wodę z  ujęcia. 
Komplet bieżących danych ze studni przekazywany 
jest standardowo co 15 min, z zainstalowanego sys-
temu opomiarowania i  sterowania oraz przekazu 
danych – rys. 7. Zestaw bieżących i wcześniej zmie-
rzonych parametrów pracy głębinowego agregatu 
pompowego oraz studni umożliwia precyzyjny dobór 
następnego agregatu, natomiast przeszukiwanie wła-
snych lub zewnętrznych rezerw nie jest prowadzone 
awaryjnie w pośpiechu. Posiadając własny potencjał 
remontowy można przygotować przeprowadzenie 
remontu agregatu zastępczego lub uruchomić prace 
przygotowawcze do remontu aktualnie pracującego 
agregatu po jego wybudowie. W  przypadku braku 
rezerw można przygotować zakup nowego agregatu 
pompowego, którego parametry można określić 
wg zainstalowanego w SPMSYSTEM KREAToRA doboru 
pompy do układu pompowego, współpracującego 
ze studnią. Możliwości jest wiele, jednak najważ-
niejszą jest zmiana trybu pracy z  awaryjnego na 
energetycznie zoptymalizowany. Powszechnie 
widomo [6,7], że utrzymywanie niskiego wskaźnika 
energochłonności nie tylko sprowadza się do wła-
ściwego doboru pompy, lecz później do właściwego 
sterowania i  śledzenie zmian w  eksploatacji. Już 
dziś prowadzone są dalsze prace związane z aktyw-
ną ocena prawdopodobieństwa wystąpienia awarii 
agregatu – rys. 8. Modele matematyczne w  tym 
przypadku wykorzystują charakterystyki funkcji 
niezawodności, które dostępne są w  bibliotekach 
systemu [9]. Podobnie jak w systemach militarnych 
czy też telekomunikacyjnych, śledzenie funkcji nie-
zawodności jest procesem złożonym i kosztownym, 
jednak koniecznym. W odpowiedzialnych procesach 
eksploatacji, a do takich niewątpliwie należy ujęcie 
i dostawa wody ze studni, zagadnienia te będą w naj-
bliższej przyszłości szybko rozwijane i  przyniosą 
spore efekty ekonomiczne.

***
Systemowa ocena energochłonności wraz z dia-

gnostyką i  analizą niezawodności układu: pompa 
– studnia, gwarantują uzyskanie wysokiej oszczęd-
ności kosztów w  tym skomplikowanym procesie. 
Trzeba pamiętać, że wprowadzenie techniki cyfrowej 
usprawnia pracę systemu, jednak zawsze zarządzanie 
eksploatacją wymaga posiadania wiedzy i  dużego 
doświadczenia praktycznego.
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energetycznych politechniki śląskiej w gliwicach

problematyka hydraulicznego transportu ciał stałych w rurociągach jest 
typowo interdyscyplinarna, zróżnicowana i obszerna. w ramach publikacji 
zdecydowano ograniczyć się do zagadnień dotyczących transportu cząstek 
stałych drobnoziarnistych, a zwłaszcza pylistych. 

GęSTE ZAWIESINY DROBNOZIARNISTYCh 
CIAł STAłYCh W WODZIE  
jako czynnik przetłaczany przez pompy

Szczególnym przypadkiem transportu hydrau-
licznego ciał stałych w mieszaninie z wodą jest 
transport drobnoziarnistych ciał stałych. Czę-

sto stosowany, zwłaszcza gdy trzeba przemieszczać 
duże masy materiałów drobnoziarnistych, w szcze-

gólności zaś ciała stałe o  uziarnieniu pylistym lub 
z  wysokim udziałem ciał pylistych. Takimi ciałami 
są m.in. popioły lotne, muły poflotacyjne, iły i gliny, 
osady (namuły) rzeczne, a także produkty poreakcyj-
ne z procesów odsiarczania spalin. drobnoziarniste 
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cząstki stałe znajdujące się w wodzie tworzą zawiesi-
ny (suspensje), które w porównaniu z mieszaninami 
ciał stałych o większych ziarnach z wodą odznaczają 
się szczególnymi właściwościami. W  odróżnieniu 
od mieszanin, w których ziarna ciał stałych szybko 
opadają, ciała drobnoziarniste (a zwłaszcza pyliste) 
tworzące zawiesiny opadają powoli, lub nawet bar-
dzo powoli, dzięki czemu zawiesiny odznaczają się 
pewną stabilnością. Mogą więc one być przetłaczane 
w rurociągach pod wpływem ciśnienia wytwarzanego 
przez pompy, przy znacznie mniejszych prędkościach 
przepływu niż mieszaniny zawierające ciała stałe 
o większym uziarnieniu. 

Transport hydrauliczny zawiesin ma swoją spe-
cyfikę i często niepełna znajomość cech ciał stałych, 
cech powstałej zawiesiny oraz zjawisk występujących 
podczas jej rurociągowego transportu może przy-
czynić się do zaistnienia problemów lub utrudnić 
osiągnięcie możliwych efektów i korzyści.

Większość autorów zajmujących się problema-
tyką przepływów mieszanin ciał stałych z cieczami 
przyjmuje, że zawiesiny zawierają cząstki stałe 
o umownej wielkości δs ≤ 0,075 mm (75 μm), jednak 
niektórzy autorzy uznają za umowną wielkość czą-
stek stałych tworzących zawiesinę δs ≤ 0,1 mm (100 
μm). W praktyce jednak nie zdarzają się sytuacje, aby 

w masie cząstek drobnoziarnistych nie występowały 
cząstki o większych rozmiarach, tak więc w zawiesi-
nach znajdować się będą także oczywiście większe 
cząstki stałe, jednakże ich udział będzie niewielki. 
Parametry transportu hydraulicznego zawiesin 
zależą od ich cech fizycznych, te zaś zależą przede 
wszystkim od cech i parametrów cząstek stałych.

Cechy i parametry drobnoziarnistych ciał stałych
Ciała stałe charakteryzowane są w szczególności 

następującymi cechami i  parametrami: kształtem 
i stanem powierzchni ziaren, wielkością ziaren – δs 
oraz ich gęstością – ρs. drobnoziarniste ciała stałe są 
przeważnie minerałami – często o złożonym składzie, 
odznaczają się zwykle nieregularnym kształtem oraz 
mają otwarte i zamknięte kawerny i pory (rzadziej), 
a  ponadto charakteryzują się często rozwiniętą 
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c - kawerny 
zewnętrzne)
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powierzchnią. Na rysunku 1 przedstawione zostały 
różnego kształtu mikropory i kawerny. 

Wielkość cząstek zbioru drobnoziarnistych ciał 
stałych jest zróżnicowana i charakteryzuje ją krzywa 
składu granulometrycznego. Na rys. 2 przedstawione 
zostały przykładowo charakterystyki granulome-
tryczne kilku popiołów lotnych (z węgla kamiennego) 
oraz wybrane kształty ziaren. 

Najbardziej charakterystycznym parametrem 
jest wielkość średniego ziarna δ50 , którą należy 
rozumieć jako umowną wielkość ziarna dzielącego 
analizowany zbiór na dwie podzbiory ziaren o rów-
nych masach. 

W  przedstawionych przypadkach δ50 zmieniało 
się w  granicach 25-70 μm. Uziarnienie popiołów 
zależało od rodzaju węgla, w  szczególności zaś od 
warunków jego przemiału przed spalaniem i warun-
ków spalania.

Generalnie w przypadku ciał stałych ich gęstość 
właściwa ρs jest rozumiana jako stosunek ich masy 
ms do ich objętości vs 

(1)

 W  odróżnieniu od pomiaru masy drobnoziar-
nistych ciał stałych, określenie ich objętości może 
nastręczać wątpliwości. drobnoziarniste ciała stałe 
występujące w  ilościach masowych (np. popioły 
lotne, iły, muły poflotacyjne, produkty poreakcyj-
ne odsiarczania spalin) są najczęściej minerałami  
– często o złożonym składzie i często mają otwarte 
kawerny i pory. Ponieważ objętość masy ciał stałych 
wyznacza się w warunkach laboratoryjnych za pomo-
cą piknometru – a w warunkach ruchowych w sposób 
uproszczony, określając przyrost objętości zawiesiny 
względem objętości cieczy użytej do jej wytworzenia 
– przeto uzyskany wynik zależy od stopnia wypełnie-
nia przez ciecz otwartych kawern i porów w cząst-
kach stałych. Niektórych porów woda nie wypełnia 
w całości lub części, a istotną rolę odgrywa zdolność 
cieczy do wnikania w pory i kawerny oraz zwilżania 
powierzchni ciał stałych. Powoduje to, że wyznaczane 
wartości gęstości różnią się w przypadku stosowania 

wody i cieczy łatwo zwilżających powierzchnie ciał 
stałych. W  przypadku użycia nafty (co często jest 
praktykowane w laboratoriach) wyznaczone gęstości 
cząstek stałych są z reguły większe niż w przypadku 
używania wody, ponieważ nafta łatwiej i głębiej wnika 
w otwarte pory i kawerny w ziarnach i w większym 
stopniu je wypełnia, wobec czego objętość „netto” ciał 
stałych jest wówczas mniejsza. dlatego też określanie 
gęstości drobnoziarnistych ciał stałych tworzących 
zawiesinę należy przeprowadzać stosując ciecz, 
w  której będą one transportowane, gdyż wówczas 
wyniki będą najbardziej reprezentatywne dla warun-
ków rzeczywistych. Wyznaczoną gęstość ciał stałych 
należy traktować jako gęstość pozorną i tak też jest 
ona zwykle nazywana. Jej wartość będzie zbliżona 
do gęstości właściwej, jednak prawie zawsze będzie 
od niej mniejsza, gdyż nie wszystkie pory i kawerny 
otwarte zostaną w pełni wypełnione cieczą podczas 
jej wyznaczania, a różnice zwykle wynoszą 3-5%, a nie-
kiedy sięgają nawet 8-10%. 

istnienie mikroporów wewnętrznych w ziarnach 
popiołów lotnych potwierdził eksperyment, w trakcie 
którego wyznaczano gęstość popiołów (z węgla ka-
miennego) pochodzących z tej samej partii – próbki, 
które rozdrobniono w młynie laboratoryjnym w celu 
uzyskania drobniejszych ziaren. o  ile początkowa 
gęstość popiołów pochodzących z partii w stanie po-
brania wynosiła ρs = 2103 g/cm3, to gęstość popiołów 
z tej samej partii, ale rozdrobnionych, wynosiła 2218  
g/cm3 (wzrost o ok. 5,5%). Zwiększenie gęstości nastą-
piło wskutek „otwarcia” i  likwidacji znacznej części 
porów wewnętrznych, które początkowo nie były 
wypełniane wodą. 

Realnie występujące gęstości drobnoziarnistych 
i  pylistych ciał stałych (popioły lotne, gipsy pore-
akcyjne, muły poflotacyjne, odpady z  przemysłu 
cukrowniczego, namuły) mieszczą się prawie zawsze 
w przedziale ρs = 1900 – 2600 kg/m3, przy czym gęstość 
popiołów lotnych zwykle nie przekracza 2400 kg/m3.

Ważną cechą fizyczną cząstek drobnoziarnistych 
i pylistych jest ich powierzchnia. oczywiście związana 
z wielkością uziarnienia i udziałem cząstek najdrob-
niejszych, ale w dużej mierze zależy też od stanu rozwi-
nięcia powierzchni cząstek. Przykładowo w przypadku 
popiołów lotnych powierzchnia właściwa mieści się 
w szerokim przedziale S = 2500 – 8000 cm2/g (25-80 
m2/kg). duża powierzchnia właściwa ułatwia „przyle-
ganie” cienkiej warstwy wody, co sprawia, że pewną 
masę wody należy traktować jako „przyłączoną” do 
ciała stałego. inną ważną cechą jest nasiąkliwość 
określająca zdolność cząstek do przyjmowania wody. 
Przykładowo popioły lotne mogą wchłonąć od kilku 
do nawet ponad 10% masy wody w stosunku do swojej 
masy, ale gliny i  iły znacznie więcej. Nasiąkliwość 
wodą powoduje wzrost „zajętości” przestrzeni zajmo-
wanej przez ciała stałe (efekt „pęcznienia”). 

Niektóre składniki znajdujące się w ciałach sta-
łych rozpuszczają się w wodzie („wymywają się”), co 

RYS. 2 
charakterystyka 

granulometryczna 
różnych popiołów 

lotnych 

 2

(rzadziej), a ponadto charakteryzują się często rozwiniętą powierzchnią. Na rysunku 1 
przedstawione zostały różnego kształtu mikropory i kawerny.  
 
RYS. 1 Kształty mikroporów i kawern w cząstkach stałych (a – kanały „kapilarne”, b – pory  
 zewnętrzne otwarte i zamknięte, c - kawerny zewnętrzne) 
 

Wielkość cząstek zbioru drobnoziarnistych ciał stałych jest zróżnicowana i 
charakteryzuje ją krzywa składu granulometrycznego. Na rys. 2 przedstawione zostały 
przykładowo charakterystyki granulometryczne kilku popiołów lotnych (z węgla 
kamiennego) oraz wybrane kształty ziaren.  

 
 

RYS. 2 Charakterystyka granulometryczna różnych popiołów lotnych  
 
Najbardziej charakterystycznym parametrem jest wielkość średniego ziarna δ50 , którą 

należy rozumieć jako umowną wielkość ziarna dzielącego analizowany zbiór na dwie 
podzbiory ziaren o równych masach.  
W przedstawionych przypadkach δ50 zmieniało się w granicach 25-70 μm. Uziarnienie 
popiołów zależało od rodzaju węgla, w szczególności zaś od warunków jego przemiału przed 
spalaniem i warunków spalania. 
Generalnie w przypadku ciał stałych ich gęstość właściwa ρs jest rozumiana jako stosunek ich 
masy ms do ich objętości Vs  

  ρs = 
s

s

v
m    (1)  

W odróżnieniu od pomiaru masy drobnoziarnistych ciał stałych, określenie ich objętości może 
nastręczać wątpliwości. Drobnoziarniste ciała stałe występujące w ilościach masowych (np. 
popioły lotne, iły, muły poflotacyjne, produkty poreakcyjne odsiarczania spalin) są 
najczęściej minerałami – często o złożonym składzie, często mają otwarte kawerny i pory. 
Ponieważ objętość masy ciał stałych wyznacza się w warunkach laboratoryjnych za pomocą 
piknometru – a w warunkach ruchowych w sposób uproszczony, określając przyrost objętości 
zawiesiny względem objętości cieczy użytej do jej wytworzenia – przeto uzyskany wynik 
zależy od stopnia wypełnienia przez ciecz otwartych kawern i porów w cząstkach stałych. 
Niektórych porów woda nie wypełnia w całości lub części, a istotną rolę odgrywa zdolność 
cieczy do wnikania w pory i kawerny oraz zwilżania powierzchni ciał stałych. Powoduje to, 
że wyznaczane wartości gęstości różnią się w przypadku stosowania wody i cieczy łatwo 
zwilżających powierzchnie ciał stałych. W przypadku stosowania nafty (co często jest 
praktykowane w laboratoriach) wyznaczone gęstości cząstek stałych są z reguły większe niż 
w przypadku używania wody, ponieważ nafta łatwiej i głębiej wnika w otwarte pory i 
kawerny w ziarnach i w większym stopniu je wypełnia, wobec czego objętość „netto” ciał 
stałych jest wówczas mniejsza. Dlatego też określanie gęstości drobnoziarnistych ciał stałych 
tworzących zawiesinę należy przeprowadzać stosując ciecz, w której będą one 
transportowane, gdyż wówczas wyniki będą najbardziej reprezentatywne dla warunków 
rzeczywistych. Wyznaczoną gęstość ciał stałych należy traktować jako gęstość pozorną i tak 
też jest ona zwykle nazywana. Jej wartość będzie zbliżona do gęstości właściwej, jednak 
prawie zawsze będzie od niej mniejsza, gdyż nie wszystkie pory i kawerny otwarte zostaną w 
pełni wypełnione cieczą podczas jej wyznaczania, a różnice zwykle wynoszą 3-5%, a 
niekiedy sięgają nawet 8-10%.  

Istnienie mikroporów wewnętrznych w ziarnach popiołów lotnych potwierdził 
eksperyment, w trakcie którego wyznaczano gęstość popiołów (z węgla kamiennego) 
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wiąże się z ubytkiem masy ciał stałych, a np. w przy-
padku popiołów lotnych ubytek masy może sięgać 
nawet kilka procent.

obok gęstości pozornej ρs ciał drobnoziarnistych 
powszechnie stosuje się też pojęcie gęstości nasypo-
wej ρsn . Jest ona w praktyce rozumiana jako stosunek 
masy ciał stałych ms do objętości vsn zajmowanej 
przez usypane z  nich złoże. Znajomość gęstości 
nasypowej ciał stałych jest niezbędna do określania 
objętości zasobników do magazynowania ciał stałych. 
Jeżeli gęstość nasypowa ciał drobnoziarnistych jest 
wyznaczona po ich uprzednim zagęszczeniu przez 
wstrząsanie, to wartość stosunku ρsn/ρs odpowiada 
w przybliżeniu porowatości złoża ciał stałych, zbli-
żonej do porowatości minimalnej.

Parametry zawiesin wodnych 
drobnoziarnistych ciał stałych

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi 
zawiesiny jest ich gęstość – ρz i skład charakteryzo-
wany udziałem ciał stałych. Te parametry wpływają 
dominująco na płynność oraz własności reologiczne 
zawiesin, które decydują o możliwości i warunkach 
ich przetłaczania w rurociągach.

Gęstość zawiesiny ρz jest definiowana jako stosu-
nek masy zawiesiny mz do jej objętości vz, 

  
  (2)

Jest ona wyznaczana na podstawie bezpośredniego 
pomiaru masy i objętości próbki zawiesiny. 

Skład zawiesiny można charakteryzować, biorąc 
pod uwagę udział masowy cM (nazywany często kon-
centracją masową), albo udział objętościowy cv fazy 
stałej w zawiesinie (nazywany często koncentracją 
objętościową). obie te wielkości nie są bezpośrednio 
mierzalne i mogą być określane tylko pośrednio, na 
podstawie obliczeń. 

Udział masowy cM ciał stałych w zawiesinie wynika 
z zależności: 

 
 (3)

w której indeksy „s” oraz „w” oznaczają odpowied-
nio ciała stałe i wodę. o ile zawiesinę o określonym 
udziale masowym cM można wytworzyć mieszając 
stosowne masy ciał stałych i wody, to udział masowy 
cM w już istniejącej zawiesinie można określać tylko 
pośrednio, na podstawie obliczeń.

Ze względów praktycznych skład masowy zawie-
siny często charakteryzowany jest także „stosunkiem 
masowym” kM ciał stałych do wody: 

(4) 

Takie zdefiniowanie składu zawiesiny jest 
szczególnie przydatne, gdy zawiesina o określonym 
składzie ma być wytworzona, ponieważ dozowanie 

odpowiednich mas ciał stałych i wody można łatwo 
zrealizować. 

Pomiędzy udziałem masowym cM a stosunkiem 
masowym kM istnieje jednoznaczny związek 

(5),

który przedstawiono graficznie na rysunku 3.

Warto zwrócić uwagę, że o ile stosunek masowy 
kM charakteryzujący realnie spotykane zawiesiny 
zmienia się w szerokich granicach (0,25 - 1,5 - 2,5), 
to odpowiadający mu udział masowy cM zmienia się 
już w znacznie węższym zakresie – zwłaszcza przy 
większych wartościach kM (0,2 - 0,6 - 0,71). W szcze-
gólności w  przedziale większych wartości udziały 
masowe zmieniają się w niewielkim stopniu. Nato-
miast niedużej zmianie udziału masowego towarzy-
szy znaczna zmiana stosunku masowego. Znajomość 
wartości stosunku masowego kM ułatwia więc ocenę 
składu zawiesiny i jej zagęszczenia, gdyż masy ciał 
stałych i wody są łatwe do wyobrażenia. 

Udział objętościowy cv ciał stałych w zawiesinie 
określa zależność: 

(6),

w której indeksy „s” oraz „w” oznaczają odpowiednio 
ciała stałe i wodę. Jest on także wielkością bezpo-
średnio niemierzalną. 

We wzorze (6) objętości ciał stałych vs i wody vw 
odpowiednio wynoszą: 

 vs =            oraz vw =           ,   
 

zaś uwzględniając (4) i (5) udział objętościowy fazy 
stałej cv można po przekształceniach wyrazić pro-
stym wzorem w zależności od stosunku masowego 
kM 

(7)

 3

pochodzących z tej samej partii – próbki, które rozdrobniono w młynie laboratoryjnym w celu 
uzyskania drobniejszych ziaren. O ile początkowa gęstość popiołów pochodzących z partii w  
stanie pobrania wynosiła ρs = 2103 g/cm3, to gęstość popiołów z tej samej partii, ale 
rozdrobnionych, wynosiła 2218 g/cm3 (wzrost o ok. 5,5%). Zwiększenie gęstości nastąpiło 
wskutek „otwarcia” i likwidacji znacznej części porów wewnętrznych, które początkowo nie 
były wypełniane wodą.  
Realnie występujące gęstości drobnoziarnistych i pylistych ciał stałych (popioły lotne, gipsy 
poreakcyjne, muły poflotacyjne, odpady z przemysłu cukrowniczego, namuły) mieszczą się 
prawie zawsze w przedziale ρs = 1900 – 2600 kg/m3, przy czym gęstość popiołów lotnych 
zwykle nie przekracza 2400 kg/m3. 
Ważną cechą fizyczną cząstek drobnoziarnistych i pylistych jest ich powierzchnia. 
Oczywiście związana z wielkością uziarnienia i udziałem cząstek najdrobniejszych, ale w 
dużej mierze zależy też od stanu rozwinięcia powierzchni cząstek. Przykładowo w przypadku 
popiołów lotnych powierzchnia właściwa mieści się w szerokim przedziale S = 2500 – 8000 
cm2/g (25-80 m2/kg). Duża powierzchnia właściwa ułatwia „przyleganie” cienkiej warstwy 
wody, co sprawia, że pewną masę wody należy traktować jako „przyłączoną” do ciała stałego. 
Inną ważną cechą jest nasiąkliwość określająca zdolność cząstek do przyjmowania wody. 
Przykładowo popioły lotne mogą wchłonąć od kilku do nawet ponad 10% masy wody w 
stosunku do swojej masy, ale gliny i iły znacznie więcej. Nasiąkliwość wodą powoduje 
wzrost „zajętości” przestrzeni zajmowanej przez ciała stałe (efekt „pęcznienia”).  

Niektóre składniki znajdujące się w ciałach stałych rozpuszczają się w wodzie 
(„wymywają się”), co wiąże się z ubytkiem masy ciał stałych, a np. w przypadku popiołów 
lotnych ubytek masy może sięgać nawet kilka procent. 

Obok gęstości pozornej ρs ciał drobnoziarnistych powszechnie stosuje się też pojęcie 
gęstości nasypowej ρsn . Jest ona w praktyce rozumiana jako stosunek masy ciał stałych ms do 
objętości Vsn zajmowanej przez usypane z nich złoże. Znajomość gęstości nasypowej ciał 
stałych jest niezbędna do określania objętości zasobników do magazynowania ciał stałych. 
Jeżeli gęstość nasypowa ciał drobnoziarnistych jest wyznaczona po ich uprzednim 
zagęszczeniu przez wstrząsanie, to wartość stosunku ρsn/ρs odpowiada w przybliżeniu 
porowatości złoża ciał stałych, zbliżonej do porowatości minimalnej. 
 
 
Parametry zawiesin wodnych drobnoziarnistych ciał stałych 
Podstawowymi parametrami charakteryzującymi zawiesiny jest ich gęstość – ρz i skład 
charakteryzowany udziałem ciał stałych. Te parametry wpływają dominująco na płynność 
oraz własności reologiczne zawiesin, które decydują o możliwości i warunkach ich 
przetłaczania w rurociągach. 
Gęstość zawiesiny ρz jest definiowana jako stosunek masy zawiesiny mz do jej objętości Vz,  

  ρz = 
z

z

v
m  (2) 

Jest ona wyznaczana na podstawie bezpośredniego pomiaru masy i objętości próbki 
zawiesiny.  
 
Skład zawiesiny można charakteryzować biorąc pod uwagę udział masowy cM (nazywany 
często koncentracją masową), albo udział objętościowy cV fazy stałej w zawiesinie (nazywany 
często koncentracją objętościową). Obie te wielkości nie są bezpośrednio mierzalne i mogą 
być określane tylko pośrednio, na podstawie obliczeń.  
Udział masowy cM ciał stałych w zawiesinie wynika z zależności:   4

  cM = 
ws

s

mm
m


 (3), 

w której indeksy „s” oraz „w” oznaczają odpowiednio ciała stałe i wodę. O ile zawiesinę o 
określonym udziale masowym cM można wytworzyć mieszając stosowne masy ciał stałych i 
wody, to udział masowy cM w już istniejącej zawiesinie można określać tylko pośrednio, na 
podstawie obliczeń. 
Ze względów praktycznych skład masowy zawiesiny często charakteryzowany jest także 
„stosunkiem masowym” kM ciał stałych do wody:  

 kM = 
w

s

m
m  (4).  

Takie zdefiniowanie składu zawiesiny jest szczególnie przydatne, gdy zawiesina o 
określonym składzie ma być wytworzona, ponieważ dozowanie odpowiednich mas ciał 
stałych i wody można łatwo zrealizować.  
Pomiędzy udziałem masowym cM a stosunkiem masowym kM istnieje jednoznaczny związek  

 cM = 
1M

M

k
k    (5), 

który przedstawiono graficznie na rysunku 3. 
 
 
RYS. 3 Związek między udziałem masowym fazy stałej cM a stosunkiem masowym kM  
 
 
Warto zwrócić uwagę, że o ile stosunek masowy kM charakteryzujący realnie spotykane 
zawiesiny zmienia się w szerokich granicach (0,25 - 1,5 - 2,5), to odpowiadający mu udział 
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oraz bardziej rozbudowanymi wzorami w zależności 
od udziału masowego cM: 

(8)

(9).

Na rysunkach 4 i  5 przedstawiono zależności 
cv = f (kM) oraz cv = f (cM) dla wybranych wartości 
stosunków gęstości ρs / ρw = 2,0 i 2,7. dolna wartość 
stosunku odpowiada popiołom lotnym o niewielkiej 
gęstości pozornej, górna zaś odpadom poflotacyjnym 
zawierającym skały piaskowcowe. 

Wzory (6), (7), (8) i (9) są ogólnie znane i wykorzy-
stywane podczas obliczania składu objętościowego 
mieszanin i zawiesin ciał stałych w wodzie. Trzeba 
jednak zwrócić uwagę, że jednoznaczne i niedysku-
syjne rezultaty dają one jedynie w tych przypadkach, 
gdy ciała stałe mają budowę zwartą i są w zasadzie 
pozbawione porów i kawern otwartych. Natomiast 
gdy ciała stałe (zachowując budowę zwartą) mają 
pory i kawerny otwarte i zostaną one (choćby czę-
ściowo) wypełnione wodą, to określenie udziału 
objętościowego cv wzorami (6 – 9) nie pozwala jed-
noznacznie ocenić stopnia zagęszczenia zawiesiny. 
Wówczas bowiem objętość wody mieszczącej się 
w  obrębie porów i  kawern ziaren ciał stałych po-
większa objętość „efektywną”, jaką w  mieszaninie 
zajmują ciała stałe. Jeżeli oznaczyć objętość wody, 
która wnika w pory i kawerny ciał stałych przez vpk, 

to stosunek p = vpk / vs określa „czynną” porowatość 
ciał stałych, a stąd wynika, że vpk = pvs.

W  takiej sytuacji udział objętościowy ciał sta-
łych cv w zawiesinie lub mieszaninie powinien być 
określony wzorem skorygowanym, który uwzględnia 
wpływ porowatości ciał stałych:

(9).

Ponieważ jednak vpk = pvs, więc uwzględniając (6) 
otrzymuje się prostą zależność: 

       cvkor = cv (1+ p)  (10),

z której wynika, że objętościowa koncentracja „efek-
tywna”, jaką w zawiesinie zajmują ciała stałe, wzrasta 
liniowo, w  miarę jak zwiększa się porowatość ciał 
stałych. Porowatość ciał stałych o budowie zwartej, 
niespoistej, wynosi przeważnie kilka procent. 

Sytuacja jednak się znacznie komplikuje, gdy 
wśród cząstek stałych występują cząstki iłów i gliny, 
które mają zdolność wchłaniania wody i powiększa-
nia swojej objętości (często bardzo wyraźnie „puch-
ną”). Wtedy określenie ich udziału cv w zawiesinie 
(w  oparciu o  obliczenia) nie odpowiada rzeczywi-
stemu stopniowi jej zagęszczenia, a określenie cvkor 
jest praktycznie niemożliwe. Wówczas jednoznaczna 
ocena stopnia zagęszczenia objętościowego zawiesi-
ny w oparciu o obliczenia nie jest możliwa – z punktu 
widzenia jej zdolności do transportu w rurociągach. 
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 cV = 
)1( M

w

s
M

M

cc

c





 ( 8 ) cV = 
)11(1

1


Mw

s

c
  (9). 

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono zależności cV = f (kM) oraz cV = f (cM) dla wybranych 
wartości stosunków gęstości ρs / ρw = 2,0 i 2,7. Dolna wartość stosunku odpowiada popiołom 
lotnym o niewielkiej gęstości pozornej, górna zaś odpadom poflotacyjnym zawierającym 
skały piaskowcowe.  
 
RYS. 4 Zależność cV = f ( cM , ρs / ρw ) dla wybranych wartości stosunku ρs / ρw 
 
RYS. 5 Zależność cV = f ( kM , ρs / ρw ) dla wybranych wartości stosunku ρs / ρw 
 
 
Wzory (6), (7), (8) i (9) są ogólnie znane i wykorzystywane podczas obliczania składu 
objętościowego mieszanin i zawiesin ciał stałych w wodzie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że 
jednoznaczne i niedyskusyjne rezultaty dają one jedynie w tych przypadkach, gdy ciała stałe 
mają budowę zwartą i są w zasadzie pozbawione porów i kawern otwartych. Natomiast gdy 
ciała stałe (zachowując budowę zwartą) mają pory i kawerny otwarte i zostaną one (choćby 
częściowo) wypełnione wodą, to określenie udziału objętościowego cV wzorami (6 – 9) nie 
pozwala jednoznacznie ocenić stopnia zagęszczenia zawiesiny. Wówczas bowiem objętość 
wody mieszczącej się w obrębie porów i kawern ziaren ciał stałych powiększa objętość 
„efektywną”, jaką w mieszaninie zajmują ciała stałe. Jeżeli oznaczyć objętość wody, która 
wnika w pory i kawerny ciał stałych przez Vpk, to stosunek p = Vpk / Vs określa „czynną” 
porowatość ciał stałych, a stąd wynika, że Vpk = pVs. 
W takiej sytuacji udział objętościowy ciał stałych cV w zawiesinie lub mieszaninie powinien 
być określony wzorem skorygowanym, który uwzględnia wpływ porowatości ciał stałych: 
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Ponieważ jednak Vpk = pVs, więc uwzględniając (6) otrzymuje się prostą zależność:  
 
 cVkor = cV (1+ p)  (10), 
 
z której wynika, że objętościowa koncentracja „efektywna”, jaką w zawiesinie zajmują ciała 
stałe, wzrasta liniowo, w miarę jak zwiększa się porowatość ciał stałych. Porowatość ciał 
stałych o budowie zwartej, niespoistej, wynosi przeważnie kilka procent.  
Sytuacja jednak się znacznie komplikuje, gdy wśród cząstek stałych występują cząstki iłów i 
gliny, które mają zdolność wchłaniania wody i powiększania swojej objętości (często bardzo 
wyraźnie „puchną”). Wtedy określenie ich udziału cV w zawiesinie (w oparciu o obliczenia) 
nie odpowiada rzeczywistemu stopniowi jej zagęszczenia, a określenie cVkor jest praktycznie 
niemożliwe. Wówczas jednoznaczna ocena stopnia zagęszczenia objętościowego zawiesiny w 
oparciu o obliczenia nie jest możliwa – z punktu widzenia jej zdolności do transportu w 
rurociągach.  
  
Znając udział objętościowy fazy stałej cV oraz gęstości ρs i ρw można obliczyć gęstość 
zawiesiny ρz z zależności:  
 ρz = ρw + cV (ρs - ρw)   (11). 
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Ponieważ jednak Vpk = pVs, więc uwzględniając (6) otrzymuje się prostą zależność:  
 
 cVkor = cV (1+ p)  (10), 
 
z której wynika, że objętościowa koncentracja „efektywna”, jaką w zawiesinie zajmują ciała 
stałe, wzrasta liniowo, w miarę jak zwiększa się porowatość ciał stałych. Porowatość ciał 
stałych o budowie zwartej, niespoistej, wynosi przeważnie kilka procent.  
Sytuacja jednak się znacznie komplikuje, gdy wśród cząstek stałych występują cząstki iłów i 
gliny, które mają zdolność wchłaniania wody i powiększania swojej objętości (często bardzo 
wyraźnie „puchną”). Wtedy określenie ich udziału cV w zawiesinie (w oparciu o obliczenia) 
nie odpowiada rzeczywistemu stopniowi jej zagęszczenia, a określenie cVkor jest praktycznie 
niemożliwe. Wówczas jednoznaczna ocena stopnia zagęszczenia objętościowego zawiesiny w 
oparciu o obliczenia nie jest możliwa – z punktu widzenia jej zdolności do transportu w 
rurociągach.  
  
Znając udział objętościowy fazy stałej cV oraz gęstości ρs i ρw można obliczyć gęstość 
zawiesiny ρz z zależności:  
 ρz = ρw + cV (ρs - ρw)   (11). 

RYS. 4 
zależność cv = 

 f (cm, ρs / ρw) 
dla wybranych 

wartości stosunku 
ρs / ρw (2,0 – kolor 

czerwony,  
2,7 – kolor 
niebieski)

RYS. 5 
zależność cv = f (km, ρs / ρw) dla wybranych wartości stosunku ρs / ρw

(2,0 – kolor czerwony, 2,7 – kolor niebieski)
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Ponieważ jednak Vpk = pVs, więc uwzględniając (6) otrzymuje się prostą zależność:  
 
 cVkor = cV (1+ p)  (10), 
 
z której wynika, że objętościowa koncentracja „efektywna”, jaką w zawiesinie zajmują ciała 
stałe, wzrasta liniowo, w miarę jak zwiększa się porowatość ciał stałych. Porowatość ciał 
stałych o budowie zwartej, niespoistej, wynosi przeważnie kilka procent.  
Sytuacja jednak się znacznie komplikuje, gdy wśród cząstek stałych występują cząstki iłów i 
gliny, które mają zdolność wchłaniania wody i powiększania swojej objętości (często bardzo 
wyraźnie „puchną”). Wtedy określenie ich udziału cV w zawiesinie (w oparciu o obliczenia) 
nie odpowiada rzeczywistemu stopniowi jej zagęszczenia, a określenie cVkor jest praktycznie 
niemożliwe. Wówczas jednoznaczna ocena stopnia zagęszczenia objętościowego zawiesiny w 
oparciu o obliczenia nie jest możliwa – z punktu widzenia jej zdolności do transportu w 
rurociągach.  
  
Znając udział objętościowy fazy stałej cV oraz gęstości ρs i ρw można obliczyć gęstość 
zawiesiny ρz z zależności:  
 ρz = ρw + cV (ρs - ρw)   (11). 
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 Znając udział objętościowy fazy stałej cv oraz 
gęstości ρs i ρw, można obliczyć gęstość zawiesiny ρz 
z zależności: 

      ρz = ρw + cv (ρs - ρw)   (11).

Z  tej zależności wynika też bezpośrednio inna, 
umożliwiająca obliczenie udziału objętościowego 
fazy stałej cv (jeżeli znane są gęstości ρz , ρs , ρw) 

 
   (12), 

która jest w praktyce powszechnie stosowana. 

Z zależności (7) oraz (8-9) wynika jednak, że zawie-
siny i mieszaniny o takim samym składzie masowym 
(cm = idem oraz km = idem), których składnikami są: 
ciecz o takiej samej gęstości ρw = idem oraz ciała stałe 
o różniących się gęstościach ρs, będą charakteryzo-
wały się różnymi koncentracjami objętościowymi cv . 
Zmiana gęstości fazy stałej ρs (o Δρs) wywoła w zawie-
sinie o takiej samej gęstości ρz zmianę koncentracji 
objętościowej fazy stałej (o Δcv). 

Nawet jeżeli drobnoziarniste ciała stałe transpor-
towane w postaci zawiesiny pochodzą z tego samego 
źródła, to jednak ich gęstość przeważnie zmienia się 
w  pewnym zakresie – zwykle dość ograniczonym. 
Jeżeli względna zmiana gęstości jest na poziomie 
kilku procent, to wykorzystując wzór (12) można po 
prostych przekształceniach uzyskać następującą 
zależność określającą względną zmianę koncentracji 
objętościowej zawiesiny Δcv w stosunku do wartości 
oczekiwanej cv, spowodowaną względną zmianą 
gęstości fazy stałej Δρs w  stosunku do wartości ρs 

zakładanej: 

    (13). 

Łatwo zauważyć, że w zawiesinach o takiej samej 
gęstości ρz moduł względnej zmiany koncentracji 
objętościowej Δcv/cv zawiesiny jest bliski względnej 
zmianie gęstości fazy stałej Δρs/ρs. Skutki zmiany gę-
stości fazy stałej wywierają jednak przeciwny wpływ 
na zmiany koncentracji objętościowej. Wzrost gęsto-
ści fazy stałej ρs (Δρs > 0) spowoduje zmniejszenie się 
cv, zaś zmniejszenie się ρs (Δρs < 0) wywoła wzrost cv. 
istotne jest również i to, że wielkość zmiany Δcv jest 
proporcjonalna do wartości cv, a zatem w przypadku 
zawiesin o  większych koncentracjach objętościo-
wych jej zmiany Δcv będą większe. 

Przykładowo można podać, że zmniejszenie 
gęstości fazy stałej o  5% (wówczas Δρs/ρs = - 0,05) 
spowoduje w przypadku zawiesiny o udziale objęto-
ściowym cv = 0,40 jej wzrost o Δcv = 0,021 do wartości  
cv = 0,421. W  realnych sytuacjach, kiedy transpor-
tuje się w rurociągach zawiesiny o wysokim udziale 
cząstek stałych, możliwość wzrostu udziału obję-
tościowego fazy stałej musi być brana pod uwagę. 

Jego powodem może bowiem być nie tylko wzrost 
gęstości pozornej cząstek stałych, ale także zwięk-
szenie wchłaniania wody przez nie i ich skłonność do 
pęcznienia (gdyby zmieniły się ich cechy jakościowe). 

Znajomość gęstości ρz , ρs , ρc umożliwia obliczenie 
udziału masowego cM z wzorów

     (13)  lub        (14),

z których wynika, że zawsze cM > cv.

Znajomość udziału objętościowego cv ciał sta-
łych w  mieszaninach i  zawiesinach jest istotna, 
ponieważ wartość cv najpełniej charakteryzuje ich 
zagęszczenie. 

Aby przybliżyć wyobrażenie o  zagęszczeniu 
zawiesin o  różnych udziałach objętościowych ciał 
stałych, na rysunku 6 przedstawiono w widoku roz-
mieszczenie dziewięciu jednakowych kul (których 
środki znajdują się na jednej płaszczyźnie), odpo-
wiadające udziałom objętościowym cv = 0,1; 0,2; 0,3; 
0,4 i 0,52. 

Warto zwrócić uwagę, że przy niskich wartościach 
cv = 0,1 i 0,2 ciała kuliste są dość luźno rozmieszczone 
na płaszczyźnie, ale w  miarę wzrostu cv odległość 
między nimi szybko zmniejsza się, zaś gdy cv = 0,52 
to ciała kuliste stykają się punktowo. Jest to sytuacja 
skrajna, w której warstwy jednakowych ciał kulistych 
zachowałyby jeszcze zdolność przemieszczania się 
względem siebie, ale tylko gdyby „ślizgały” się po so-
bie. Przedstawione na rysunku 6 przypadki dotyczyły 
jednak identycznych ciał stałych kulistych, zaś taka 
sytuacja w praktyce nie zdarza się. W rzeczywistości 
cząstki stałe mają bardzo zróżnicowane rozmiary (co 
charakteryzują ich krzywe składu granulometryczne-
go) oraz odbiegają kształtem od kulistego (rys. 2). To 
sprawia, że cząstki o znacznie mniejszych rozmiarach 
mieszczą się swobodnie w przestrzeni pomiędzy cząst-
kami o większych rozmiarach i wówczas nawet przy 
bardzo wysokich udziałach objętościowych (cv = 0,52) 
nie wchodzą w stały bezpośredni kontakt między sobą. 

Aby przemieszczanie się ciał stałych w strumie-
niu cieczy w  rurociągu poziomym było możliwe, 
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Łatwo zauważyć, że w zawiesinach o takiej samej gęstości ρz moduł względnej zmiany 
koncentracji objętościowej Δcv/cv zawiesiny jest bliski względnej zmianie gęstości fazy stałej 
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większych koncentracjach objętościowych jej zmiany Δcv będą większe.  

Przykładowo można podać, że zmniejszenie gęstości fazy stałej o 5% (wówczas Δρs/ρs 
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konieczne jest zaistnienie różnicy prędkości między 
cieczą (vc) a ciałami stałymi (vs) Ciecz względem ciał 
stałych porusza się wówczas z „poślizgiem” Δvcs = vc 
- vs > 0, opływając je. Tylko wtedy bowiem powstają 
siły działające na ciała stałe, powodujące ich prze-
mieszczanie się w kierunku zgodnym z kierunkiem 
przepływu cieczy. Gdy ciała stałe mają znaczące roz-
miary, wówczas różnice między prędkościami cieczy 
i ciał stałych muszą być większe, natomiast w przy-
padku zawiesin drobnoziarnistych różnice prędkości 
są małe, a  nawet mogą być znikome. Konieczność 
zaistnienia różnicy prędkości ogranicza w praktyce 
możliwość zagęszczenia mieszanin (i w mniejszym 
stopniu zawiesin), ponieważ między ziarnami ciał 
stałych muszą istnieć stosowne prześwity umożli-
wiające przepływ cieczy z  wymaganą prędkością. 
o  ile w  przypadku przepływu mieszanin grubo- 
i średnioziarnistych realne zagęszczenia mieszanin 
są wyraźnie mniejsze (cv ≈ 0,2 - 0,3), to w przypadku 
zawiesin drobnoziarnistych (a zwłaszcza pyłowych) 
osiąganie udziałów objętościowych cząstek stałych 
na poziomie cv ≈ 0,4 - 0,5, a niekiedy wyżej, jest realne. 
odrębnym istotnym problemem staje się wówczas 
wytwarzanie tak zagęszczonej zawiesiny w  sposób 
ciągły (gdyż nie powstanie ona samorzutnie) oraz 
utrzymywanie stałości jej składu. 

Jeżeli zawiesina cząstek stałych z wodą zostanie 
pozostawiona w spoczynku, to rozpocznie się pro-
ces opadania cząstek pod wpływem siły ciężkości 
(sedymentacja). Po pewnym czasie, zależnym od 
gęstości, uziarnienia i kształtu cząstek stałych oraz 
zagęszczenia zawiesiny, wszystkie cząstki stałe 
przemieszczą się w  najniższe możliwe położenie 
i  utworzą złoże, w  którym przestrzenie między 
ziarnami są wypełnione cieczą. Można uznać, że 
w  obrębie złoża cząstki stałe są w  zasadzie mak-
symalnie upakowane, a  ich udział objętościowy 
osiągnął wartość maksymalną. dla cząstek pylistych 
koncentracja objętościowa maksymalna cvmax prze-
kracza przeważnie 0,5 (osiągając nierzadko 0,55, 
a niekiedy 0,6, a nawet więcej).

oczywiście tak skrajnie zagęszczone zawiesiny 
nie mogą być przepompowywane, więc w realnych 
warunkach cząstki stałe muszą być rozmieszczone 
w cieczy znacznie „luźniej”. Zwiększenie odległości 
między cząstkami sprawia, że po wysedymentowa-
niu fazy stałej nad złożem ustali się warstwa wody 
nadosadowej, zaś grubość tej warstwy jest zależna 
od udziału objętościowego ciał stałych w zawiesinie.

Zagęszczenie zawiesin pośrednio charakteryzuje 
więc wysokość warstwy wody nadosadowej ponad 
wysedymentowanym złożem cząstek stałych. Na 
rysunku 7 przedstawiono zmiany grubości warstwy 
wydzielonej wody nadosadowej z zawiesiny popioło-
wo-wodnej dla zawiesin o  różnych koncentracjach 
objętościowych (ale sporządzanych z  popiołów po-
chodzących z jednej pobranej próby). 

Widać, że gdy cv > 0,4 to grubość warstwy wody 
ponad złożem sedymentu staje się niewielka i suk-
cesywnie zmniejsza się, w miarę jak cv wzrasta, aż 
do wartości maksymalnie możliwych do osiągnię-
cia w  przypadku konkretnych popiołów. Wówczas 
grubość warstwy wody nadosadowej staje się tak 
znikoma, że udział objętościowy cząstek stałych staje 
się już bliski maksymalnemu. 

Znajomość grubości warstwy wody nadosadowej 
(hw) i  początkowej wysokości (hz) słupa zawiesiny 
o udziale objętościowym cv pozwala określić maksy-
malne zagęszczenie objętościowe cvmax cząstek sta-
łych w wysedymentowanym złożu z prostej proporcji: 

 

   (15).

Wartości cvmax dotyczące zawiesin o  takich sa-
mych udziałach objętościowych fazy stałej cv nie są 
bynajmniej takie same, ale zależą od składu ziar-
nowego i  kształtu ziaren, a  w  przypadku zawiesin 
sporządzanych z różnych ciał stałych mogą się dość 
znacznie różnić. 

do wyjaśnienia tego zjawiska oraz do innych 
ciekawych wniosków prowadzą obserwacje procesu 
sedymentacji drobnoziarnistych cząstek stałych 
znajdujących się w  zawiesinach. Czas całkowitego 
wysedymentowania (osadzenia się) cząstek stałych 
podczas przeprowadzanych eksperymentów zmieniał 
się w bardzo szerokich granicach (0,5 - 1,5 h) i zależał 
od składu ziarnowego i kształtu ziaren ciał stałych, 
zaś po tym czasie wysokość wysedymentowanego 
złoża fazy stałej oraz grubość warstwy wody nadosa-
dowej już praktycznie nie ulegały zmianie. Przykła-
dowo przedstawiono to dla zawiesin sporządzanych 
z wybranych popiołów lotnych na rys. 8. 

opadanie cząstek stałych jest wolniejsze i trwa 
dłużej, gdy zawiesina jest bardziej zagęszczona, gdyż 
większe zagęszczenie spowalnia opadanie wszystkich 
cząstek, ponieważ przeszkadzają sobie one wzajem-
nie. Szczególnie daje się to zauważyć w przypadku 
zawiesin o wysokich udziałach fazy stałej (cv > 0,4), 
gdyż wówczas zagęszczone cząstki drobniejsze 
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Zagęszczenie zawiesin pośrednio charakteryzuje więc wysokość warstwy wody 
nadosadowej ponad wysedymentowanym złożem cząstek stałych. Na rysunku 7 
przedstawiono zmiany grubości warstwy wydzielonej wody nadosadowej z zawiesiny 
popiołowo-wodnej dla zawiesin o różnych koncentracjach objętościowych (ale sporządzanych 
z popiołów pochodzących z jednej pobranej próby).  
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objętościowe cVmax cząstek stałych w wysedymentowanym złożu z prostej proporcji:  

  cVmax = cV 
wz

z

hh
h


  (15). 

Wartości cVmax dotyczące zawiesin o takich samych udziałach objętościowych fazy stałej cV 
nie są bynajmniej takie same, ale zależą od składu ziarnowego i kształtu ziaren, a w 
przypadku zawiesin sporządzanych z różnych ciał stałych mogą się dość znacznie różnić.  
Do wyjaśnienia tego zjawiska oraz do innych ciekawych wniosków prowadzą obserwacje 
procesu sedymentacji drobnoziarnistych cząstek stałych znajdujących się w zawiesinach. 
Czas całkowitego wysedymentowania (osadzenia się) cząstek stałych podczas 
przeprowadzanych eksperymentów zmieniał się w bardzo szerokich granicach (0,5 - 1,5 h) i 
zależał od składu ziarnowego i kształtu ziaren ciał stałych, zaś po tym czasie wysokość 
wysedymentowanego złoża fazy stałej oraz grubość warstwy wody nadosadowej już 
praktycznie nie ulegały zmianie. Przykładowo przedstawiono to dla zawiesin sporządzanych z 
wybranych popiołów lotnych na rys. 8.  
 
 
 
RYS. 8 Sedymentacja cząstek stałych w zawiesinach o różnym zagęszczeniu, sporządzanych 
z tych samych popiołów. Stosunkom masowym kM = 1; 1,5; 2 i 2,5 odpowiadają udziały 
objętościowe fazy stałej cv = 0,3; 0,39; 0,46 i 0,52 
 
Opadanie cząstek stałych jest wolniejsze i trwa dłużej, gdy zawiesina jest bardziej 
zagęszczona, gdyż większe zagęszczenie spowalnia opadanie wszystkich cząstek, ponieważ 
przeszkadzają sobie one wzajemnie. Szczególnie daje się to zauważyć w przypadku zawiesin 
o wysokich udziałach fazy stałej (cV > 0,4), gdyż wówczas zagęszczone cząstki drobniejsze w 
największym stopniu utrudniają opadanie cząstkom największym. Przy małych wartościach 
cV (na poziomie 0,2) cząstki stałe są „rzadko” rozmieszczone w zawiesinie, co sprawia, że w 
pierwszej kolejności opadają cząstki największe, następnie średniej wielkości, a najpóźniej 
najdrobniejsze, ale cały proces przebiega zdecydowanie szybciej. W takiej sytuacji następuje 
zróżnicowanie rozkładu wielkości ziaren w złożu. Rozfrakcjonowanie cząstek podczas ich 
opadania sprzyja „luźniejszemu” upakowaniu złoża (ponieważ okresowo opadają cząstki o 
zbliżonej wielkości tworząc złoże, zaś między nimi znajdzie się niewielka ilość ziaren 

74   Pompy Pompownie   1/2020

E K S P L O A T A C J A



w największym stopniu utrudniają opadanie cząst-
kom największym. Przy małych wartościach cv (na 
poziomie 0,2) cząstki stałe są „rzadko” rozmieszczone 
w zawiesinie, co sprawia, że w pierwszej kolejności 
opadają cząstki największe, następnie średniej wiel-
kości, a  najpóźniej najdrobniejsze, ale cały proces 
przebiega zdecydowanie szybciej. W takiej sytuacji 
następuje zróżnicowanie rozkładu wielkości ziaren 
w  złożu. Rozfrakcjonowanie cząstek podczas ich 
opadania sprzyja „luźniejszemu” upakowaniu złoża 
(ponieważ okresowo opadają cząstki o  zbliżonej 
wielkości tworząc złoże, zaś między nimi znajdzie się 
niewielka ilość ziaren znacząco drobniejszych), nato-
miast w miarę jednoczesne opadanie zawieszonych 
cząstek sprzyja „zagęszczeniu” złoża. 

Spowolnione opadanie cząstek jest bardzo ko-
rzystne w sytuacji, kiedy nastąpi nagłe zatrzymanie 
przepływu zawiesiny w  rurociągu, gdyż wydłuża 
się czas, w którym nie utworzy się jeszcze „korek”, 
zaś obsługa może reagować i przywrócić przepływ 
zawiesiny.

o ile obliczanie prędkości swobodnego opadania 
pojedynczej cząstki ciała stałego w nieograniczonym 
lub ograniczonym obszarze cieczy jest dość proste, 
a  uzyskiwane wyniki są bliskie rzeczywistości, to 
prognozowanie prędkości sedymentacji zawiesiny 
o  zróżnicowanym składzie ziarnowym i  znaczniej-
szym zagęszczeniu daje bardzo niepewne rezultaty. 
dlatego najbardziej wiarygodnych wyników dostar-
czają obserwacje procesu sedymentacji zawiesin 
w  szklanych cylindrach o  wysokości zbliżonej do 
średnicy rurociągu, w  którym będą one transpor-
towane. Najistotniejsza jest bowiem ocena czasu 
ukształtowania się warstwy sedymentu o takiej gru-
bości, która może utrudnić lub nawet uniemożliwić 
przywrócenie przepływu zawiesiny w rurociągu po 
jego okresowym zatrzymaniu.

Płynność zawiesiny
Płynność cieczy jest z definicji odwrotnością jej 

lepkości. W związku z tym za „płynną” uważna jest 
ciecz, której przepływowi w przewodzie zamkniętym 
towarzyszą małe opory oraz która łatwo rozpływa się 

na powierzchni poziomej. Przez analogię odpowied-
nia płynność zawiesiny jest warunkiem możliwości 
jej transportowania w rurociągach i rozlewania się 
na poziomej powierzchni płaskiej. Zależy ona od 
zagęszczenia ciałami stałymi i nawet intuicyjnie jest 
zrozumiałe, że udział objętościowy ciał stałych nie 
może przekraczać sensownych granic. 

Ponieważ cząstki stałe znajdujące się w zawiesinie 
muszą pozostawać w stanie zawieszenia i w pewnej 
(jakkolwiek nawet bardzo niewielkiej) odległości mię-
dzy sobą, przeto parametrem najbardziej przydatnym 
do oceny stanu zagęszczenia zawiesiny jest udział 
objętościowy cv fazy stałej w zawiesinie. 

Zawiesiny ciał stałych drobnoziarnistych 
(a zwłaszcza „pylistych”) są przeważnie traktowane 
jako ciecze quasi-jednorodne, jednak ich własności 
reologiczne zależą od udziału objętościowego fazy 
stałej. Przy niezbyt dużych wartościach cv zawiesiny 
takie można traktować jako ciecze newtonowskie, 
a wówczas parametrem, który jednoznacznie określa 
ich własności reologiczne, jest ich lepkość dyna-
miczna. Przy większych koncentracjach ciał stałych 
zawiesiny stają się cieczami nienewtonowskimi, 
a ich własności reologiczne nie można opisać jednym 
parametrem. Zmiana własności zawiesin następuje 
po przekroczeniu granicznej wartości koncentracji 
objętościowej cvlim wyznaczanej w  sposób umowny, 
w związku z czym zróżnicowanie zakresu koncentracji 
cv, w którym zawiesiny mają charakter „newtonow-
ski” lub „nienewtonowski”, jest nieostre. Początkowo 
bowiem cechy nienewtonowskie zawiesiny są na 
tyle „słabe”, że nie popełnia się zauważalnego błędu, 
traktując wówczas zawiesinę jako ciecz newtonowską 
o zwiększonej lepkości. 

Wartości koncentracji objętościowych cv, poniżej 
których zawiesiny mogą być traktowane jako ciecze 
quasi-newtonowskie, mieszczą się w dość szerokim 
zakresie cv ≈ 0,05 do około 0,20. Mniejsze wartości 
dotyczą bardzo drobnych cząstek stałych (δ50 na 
poziomie kilku μm, lub cząstek chłonących wodę), 
większe dotyczą cząstek o uziarnieniu na poziomie 
δ50 ≈ 30-60 μm, o zwartej budowie i małej porowatości. 

RYS. 8 
sedymentacja 
cząstek stałych 
w zawiesinach 
o różnym 
zagęszczeniu, 
sporządzanych 
z tych samych 
popiołów. 
stosunkom 
masowym km = 1; 1,5; 
2 i 2,5 odpowiadają 
udziały 
objętościowe fazy 
stałej  
cv = 0,3; 0,39; 
0,46 i 0,52

RYS. 9 
określanie 
rozlewności 
Φ zawiesin 
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W  przypadku zawiesin popiołowo wodnych 
w zakresie cv < 0,20 (a niekiedy nawet 0,25) można je 
z zadowalającym przybliżeniem traktować jako ciecz 
newtonowską, której lepkość dynamiczną μz można 
(względem lepkości wody μw) określić w zależności 
od udziału fazy stałej cv, wykorzystując znany wzór 
empiryczny Thomasa.

 μz = μw [ 1 + 2,5cv + 10,05 cv
2 

+ 0,00273 exp(16,6 cv)] 

obliczona na postawie (16) lepkość dynamiczna 
μz zawiesiny będzie co najwyżej 2,5-krotnie większa 
w  stosunku do wody, a  to nie zmieni w  znaczącej 
mierze oporów przepływu zawiesiny w rurociągach 
wyrażanych w postaci wysokości spadku ciśnienia. 
Natomiast przy większych udziałach objętościowych 
popiołów (cv > 0,20 do 0,25) w zawiesinie nasilają się 
cechy nienewtonowskie. Prognozowanie oporów 
przepływu będzie wówczas bardziej złożone i musi 
być poprzedzone wyznaczeniem charakterystyki 
reologicznej zawiesiny. 

Prostym, a zarazem wiarygodnym sposobem oce-
ny płynności zawiesiny jest oznaczenie jej rozlewnoś-
ci. Rozlewność zawiesiny określa średnica Φ „placka” 
w kształcie koła, który powstaje po rozpłynięciu się 
na poziomej płaszczyźnie (zwykle płycie szklanej) 
porcji zawiesiny wypełniającej cylinder o wymiarach 

Φ50 mm x 100 mm (tzw. cylinder Sutharda, stosowa-
ny do badań rozlewności zapraw gipsowych). Gdy ba-
dana zawiesina jest dostatecznie ujednorodniona, to 
powstały „placek” ma kształt prawie idealnie kołowy. 
Falistość brzegu placka świadczy o niejednorodnym 
składzie zawiesiny. 

Na rysunku 9 zaprezentowany został sposób 
oznaczenia rozlewności, zaś na rysunku 10 przed-
stawiono, jak zmienia się powierzchnia „placków” 
podczas badań rozlewności zawiesin popiołowo- 
-wodnych w zależności od cv, na przykładzie trzech 
różnych popiołów lotnych A, B i C. Jak widać, taka 
sama rozlewność zawiesin (Φ250 mm) została osią-
gnięta przy bardzo różnych wartościach cv (A ≈ 0,58, 
B ≈ 0,37, C ≈ 0,49). 

Natomiast na rys. 11 przedstawiono wyniki badań 
rozlewności Φ zawiesin z popiołów A, B i C oraz jed-
nocześnie wyniki badań udziału wody nadosadowej 
Wn (%) wydzielonej z tych zawiesin. 

Najmniejszą zdolnością do rozpływania się 
charakteryzuje się zawiesina z  popiołu B, która 
oczekiwaną rozlewność (Φ250 mm) osiągnęła przy 
względnie niewielkim udziale objętościowym fazy 
stałej cv ≈ 0,37, mimo że w jej przypadku udział wody 
nadosadowej nad wysedymentowanym złożem 
(w stosunku do objętości zawiesiny) był największy 
(Wn ≈ 13%). W przypadku popiołów A i C udziały wody 
nadosadowej były zdecydowanie mniejsze – od-
powiednio Wn ≈ 3,5 oraz 5%. Zawiesina z  popiołu 
A, o  najmniejszym udziale wody nadosadowej Wn 

≈ 3,5%, osiągnęła oczekiwaną rozlewność przy 
bardzo wysokim udziale objętościowym fazy stałej 
cv ≈ 0,58, co stanowiło zaskoczenie. Popioły użyte 
w badaniach charakteryzowały się niezbyt różnią-
cymi się gęstościami, jednak popiół B odznaczał 
się zaskakująco mniejszą gęstością nasypową, co 
świadczy o tym, że jego ziarna były „rozbudowane 
przestrzennie”, a  to sprzyjało wchłanianiu wody. 
Analiza uzyskanych wyników badań upoważnia 
do stwierdzenia, że na płynność zawiesin o takim 
samym udziale objętościowym fazy stałej cv wpływ 
ma skład ziarnowy, wielkość oraz szeroko rozu-
miany kształt i stan powierzchni cząstek stałych. 
Ponieważ niezakłócone funkcjonowanie układów 
transportu hydraulicznego zawiesin drobnoziar-
nistych ciał stałych w wodzie uzależnione jest od 
zachowania właściwej płynności zawiesiny, byłoby 
bardzo korzystne, gdyby przedstawiony sposób 
oceny płynności zawiesiny był szerzej stosowany, 
gdyż używanie takiej samej metodyki umożliwia 
porównywanie wyników dotyczących różnych za-
wiesin i  ułatwia ich gromadzenie, udostępnianie 
i pogłębioną analizę. Należy też brać pod uwagę, że 
ze względów ekonomicznych przeważnie korzystniej 
jest transportować bardziej zagęszczone zawiesiny, 
nie dopuszczając jednak do zakłóceń podczas ich 
wytwarzania, ich przetłaczania przez pompy oraz 
późniejszego transportu w rurociągu.
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Na podstawie wielu obserwacji z praktyki moż-
na przyjąć, że przetłaczanie zawiesin przez pompy 
wirowe oraz ich późniejszy transport w rurociągach 
odbywa się bez zakłóceń i ryzyka, gdy wyznaczona 
w opisany sposób rozlewność zawiesiny Φ ≈ 250 mm, 
jednak zachowując ostrożność można pod kontrolą 
i nadzorem skutecznie przetłaczać zawiesiny, gdy ich 
rozlewność Φ ≈ 220-230 mm. 
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Transport hydrauliczny drobnoziarnistych za-
wiesin jest często stosowany, zaś jego parametry 
zależą od zagęszczenia zawiesiny, reprezentowane-
go przez udział objętościowy cv ciał stałych. Jeżeli 
zagęszczenie zawiesiny jest małe, to wprawdzie 
podczas pompowania i  transportu rurociągowego 
zawiesiny rzadko występują zakłócenia i  proble-
my ruchowe, ale przetłaczanie rzadkich zawiesin 
o dużym nadmiarze wody powoduje bardzo znaczny 
wzrost zużycia energii elektrycznej, zaś w  miejscu 
docelowym (odstojnik lub układ wyseparowania 
cząstek stałych) wystąpi nadmiar wody. Natomiast 
przy zbyt dużym zagęszczeniu wprawdzie w miejscu 
docelowym ilość wody nadmiarowej jest niewielka, 
ale potencjalne ryzyko wystąpienia zakłóceń podczas 
procesu tworzenia zawiesiny, jej przepompowywania 
i transportu w rurociągach, bardzo wzrasta. 

Znajomość i rozumienie własności i zjawisk do-
tyczących gęstych zawiesin drobnoziarnistych ciał 
stałych w  cieczach jest niezbędne podczas koncy-
powania i projektowania instalacji i urządzeń oraz 
ułatwia prowadzenie i nadzorowanie pracy instalacji 
transportu hydraulicznego drobnoziarnistych zawie-
sin ciał stałych w wodzie. 
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Przy określonym zapotrzebowaniu na transport 
cieczy realizowany przez pompy, redukcję zużycia 
energii można uzyskać podnosząc sprawność 

pompowania. Sprawność pompy zależy od jej kon-
strukcji, jakości wykonania, stanu technicznego, ale 
w głównej mierze od wydajności, z jaką pompa pracuje. 
Najwyższe oszczędności zużycia energii można uzyskać 
drogą optymalnego doboru pompy do wymaganych 
parametrów oraz poprzez wybór optymalnej metody re-
gulacji w przypadku, gdy parametry są zmienne w czasie. 
Uzyskanie redukcji energochłonności przy pompowaniu 
wymaga zatem analizy układu pompowego, dokonania 
prawidłowego doboru pompy i opracowania optymalnej 
koncepcji regulacji. Takie działania powinny być podej-
mowane w każdym przypadku dla pomp pobierających 
znaczne moce. Problem pojawia się natomiast dla ma-
sowo produkowanych pomp niskiej mocy. Nakład pracy 
wymagany w celu wykonania analizy układu pompowe-
go oraz opracowania optymalnego projektu jest zbliżony 
dla pomp niskiej i wysokiej mocy, a w przypadku tych 
pierwszych koszt analiz projektowych może okazać się 
niewspółmiernie wysoki w stosunku do oszczędności 
energii. Należy ponadto mieć na uwadze, że ilości ma-
sowo produkowanych pomp niskiej mocy, lokowanych 
corocznie na rynku, liczone są w milionach. Z tego po-
wodu brak jest możliwości wykonania dla każdej z nich 
odpowiednich analiz. Ponadto statystyki wskazują, że 
największy procent zużywanej energii przypada na 
pompy niewielkiej mocy z uwagi na ich liczbę. W tej 
sytuacji Unia Europejska wybrała kierunek polegający 

na nałożeniu na określone typy pomp, produkowanych 
masowo, administracyjnych wymogów dotyczących 
energochłonności. Można kolokwialnie powiedzieć, 
że wymogi te mają na celu to, aby objęte nimi pompy 
„radziły sobie same”, to znaczy pracowały z możliwie 
wysoką sprawnością, pomimo braku prawidłowego 
zaprojektowania układu pompowego. 

Działania podejmowane przez UE 
w celu obniżenia energochłonności pomp

od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje rozporządze-
nie 547/2012, które zabrania wprowadzania na rynek 
pomp o sprawności energetycznej niższej od wartości 
wyliczonych ze wzorów w nim podanych. Pod uwagę 
brana jest nie tylko maksymalna wartość sprawno-
ści przy wydajności optymalnej, ale również przy 75 
i  110% wydajności optymalnej, co ma do pewnego 
stopnia łagodzić skutki ewentualnego niewłaściwego 
doboru. Wymagania co do wartości tych wskaźników 
energetycznych, nazywanych MEi, uległy zaostrzeniu 
z  początkiem roku 2015. Rozporządzenie narzuca 
również określone obowiązki informacyjne. Przede 
wszystkim sprawność energetyczna pompy musi być 
podawana do wiadomości na stronach internetowych 
producentów, na tabliczkach znamionowych oraz 
w instrukcjach obsługi. 

Ww. rozporządzenie obejmuje pięć kategorii pomp:
•	 Jednostopniowe z  wlotem osiowym i  własnym 

łożyskowaniem (z  ograniczeniem parametrów  
– moc do 150 kW) oznaczenie (ESoB).
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•	 Jednostopniowe monoblokowe (ESCC).
•	 Monoblokowe in-line (ESCCi).
•	 Pionowe wielostopniowe (MS-v).
•	 Wielostopniowe głębinowe 4” i 6” (MSS).

Celem oceny skutków rozporządzenia 547/2012 oraz 
wyznaczenia kierunków jego nowelizacji, na zlecenie 
Komisji Europejskiej w grudniu 2018 roku został opra-
cowany raport „Ecodesign Pump Review”. Zawierał on 
propozycje zmian w rozporządzeniu, które poddane 
zostały procesowi konsultacji. Swoje stanowisko wy-
raziło m.in. stowarzyszenie europejskich producentów 
pomp Europump. Rozpatrywano rozszerzenie zakresu 
rozporządzenia o dodatkowe 24 kategorie pomp, poza 
pięcioma zawartymi w obecnym rozporządzeniu. Roz-
ważano m.in. następujące:
•	 Poziome i pionowe wielostopniowe (MS-H, MS-v) do 

wody czystej projektowane na ciśnienie do 25 bar.
•	 Głębinowe wielostopniowe do studni (MSSB) do 

wody czystej o zewnętrznej średnicy nominalnej do 
6” (zakres obecnego rozporządzenia rozszerzono 
o średnice poniżej 4”).

•	 Zestawy podnoszące ciśnienie do wody czystej 
o maksymalnej mocy na wale do 150 kW.

•	 Zatapialne pompy promieniowe vortex (SvR) do 
ścieków o mocy na wale do 160 kW.

•	 Zatapialne pompy promieniowe kanałowe (SCR) do 
ścieków o mocy na wale do 160 kW.

Jak wynika z rekomendacji zawartych w raporcie, 
proponuje się utrzymanie w zakresie rozporządzenia 
wszystkich pomp obecnie nim objętych oraz dołą-
czenie pomp wielostopniowych, jako mających naj-
większy wkład w zużycie energii w skali UE spośród 
rozpatrywanych nowych kategorii. Regulacje mają 
jednak dotyczyć jedynie pomp wielostopniowych 
o wydajności maksymalnej do 100 m3/h i ciśnieniu do 
25 bar, aczkolwiek w trakcie analiz rozważany był limit 
40 bar. Pompy ściekowe, pomimo znaczącego zużycia 
energii, na obecnym etapie prawdopodobnie nie zosta-
ną dodane do rozporządzenia, gdyż w ich przypadku 
sprawność nie zawsze daje się pogodzić z wymogiem 
odporności na blokowanie.

W  nowej wersji rozporządzenia przewiduje się 
zastąpienie dotychczasowego wskaźnika MEi, zwią-
zanego ze sprawnością samej pompy (bez napędu), 
wskaźnikiem EEi, który będzie uwzględniał również 
sprawność napędu (silnik, przemiennik itp.). Metodo-
logia określania EEi jest w przygotowaniu. 

Działania mające na celu obniżenie 
energochłonności drogą optymalizacji układu 
pompowego

Jak widać, główny kierunek działania Komisji 
Europejskiej polegał dotychczas na wymuszeniu po-
prawy sprawności energetycznej pomp o stosunkowo 
niskim jednostkowym poborze mocy produkowanych 
na skalę masową i z tego względu odpowiadających za 

dominujący procent zużycia energii. Eksperci, w tym 
specjaliści pracujący na rzecz Europump, zwracają jed-
nak uwagę, że efekty możliwe do osiągnięcia tą drogą 
są ograniczone, gdyż konstrukcje pomp są już obecnie 
na tyle dopracowane, że uzyskanie dalszego znaczące-
go podwyższenia sprawności energetycznej jest mało 
realne bez ponoszenia nadmiernych nakładów. Ponad-
to sama wysoka sprawność maksymalna pompy nie 
gwarantuje jeszcze sukcesu, gdyż w wyniku błędnego 
doboru parametrowego pompy często pracują poza 
optymalnym zakresem. duży potencjał oszczędności 
energetycznych tkwi ponadto w poprawie metod re-
gulacji przy pracy ze zmiennymi parametrami. Celem 
uzyskania wysokich oszczędności energetycznych 
rozpatrywać należy nie samą pompę, lecz cały układ, 
w  jakim ona pracuje, m.in. napęd. Podejście takie 
określane jest angielskim terminem System matters 
(„Układ ma znaczenie”). 

działania Komisji Europejskiej ewoluują w  tym 
kierunku. Jak wspomniano wyżej, wskaźnik MEi bę-
dzie zastąpiony wskaźnikiem EEi charakteryzującym 
sprawność całego zespołu pompowego. 

Ponadto rozpatrywane były projekty aktów 
prawnych dotyczących stosowania przemienników 
częstotliwości. Najdalej idąca propozycja obejmowała 
nakaz stosowania przemiennika częstotliwości dla 
każdej pompy, niezależnie od jej trybu eksploatacji, 
to znaczy również dla pomp pracujących przy stałych 
parametrach. Motywowane było to tym, że powszech-
nie stosowaną metodą dostosowania parametrów 
pompy do wymagań układu jest redukcja średnicy 
wirnika, która powoduje spadek sprawności pompy, 
tym głębszy, im większy jest stopień stoczenia. Gdyby 
zamiast tego zastosować pompę z maksymalną śred-
nicą wirnika, lecz pracującą przy obniżonej prędkości 
obrotowej, to obniżenie parametrów dałoby się osią-
gnąć bez tego rodzaju strat. Propozycja taka wydaje 
się jednak za daleko idącą. Po pierwsze należy mieć 
na uwadze, że przemienniki częstotliwości również 
posiadają określoną sprawność – na ogół nie większą 
niż 98%. Zatem wprowadzenie przemiennika obniża 
sprawność całego układu (pompa + napęd) o  kilka 
punktów procentowych. działanie takie miałoby zatem 
sens jedynie dla pomp ze znaczną redukcją średnicy 
wirnika, powodującą spadek sprawności co najmniej 
o ok. 3%. Natomiast dla pomp pracujących ze średnicą 
wirnika bliższą maksymalnej, przyniosłoby od strony 
energetycznej więcej szkody niż pożytku. Po drugie 
zastosowanie przemiennika w  oczywisty sposób 
podwyższa koszty inwestycyjne. Nie chodzi jedynie 
o koszt samego przemiennika, lecz całego napędu. 
Jeśli bowiem dla uzyskania określonych parametrów 
stosujemy pompę ze zredukowaną średnicą wirnika, to 
można zastosować silnik pracujący z nominalną pręd-
kością obrotową i mocą nominalną, odpowiadającą 
poborowi mocy pompy w punkcie pracy z pewną rezer-
wą. Typowy silnik elektryczny pracujący z prędkością 
obrotową obniżoną przez przemiennik częstotliwości 
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daje moc niższą od nominalnej. Zatem do napędu pom-
py pracującej z przemiennikiem należy zastosować 
silnik o wyższej mocy nominalnej, który działając na 
obniżonych obrotach, dostarczy moc wymaganą przez 
pompę w punkcie pracy. Powoduje to wzrost kosztów 
nie tylko silnika, lecz całej sieci zasilania. 

Kolejna rozpatrywana propozycja dotyczyła obo-
wiązkowego stosowania przemienników częstotliwości 
do regulacji parametrów każdej pompy funkcjonującej 
przy zmiennej wydajności. Propozycja ta w najbliższym 
czasie prawdopodobnie nie zostanie jednak wdrożona 
z tego prozaicznego powodu – instytucje nadzorujące 
rynek stwierdziły, że nie będą w stanie tego wymogu 
weryfikować ani nadzorować, gdyż nie posiadają ak-
tualnie kwalifikacji, aby orzec czy w danym przypadku 
mamy do czynienia ze stałą czy zmienną wydajnością. 

Kwestia obowiązkowego stosowania przemienni-
ków częstotliwości nie jest w obecnej chwili rozstrzy-
gnięta. Można jedynie przypuszczać, że podobnie jak 
w przypadku stosowania wskaźników MEi/EEi, ewen-
tualne regulacje w pierwszej kolejności obejmować 
będą masowo produkowane pompy niewielkich mocy. 
Kierunek taki jest zgodny z  tendencją, jaką można 
obserwować na rynku, gdyż niewielkie pompy cyrku-
lacyjne zintegrowane z przemiennikami częstotliwości 
stają się standardem. 

Komentarz do kierunków działania Unii 
Europejskiej w zakresie redukcji 
energochłonności pomp

Jak wynika z powyższego, działania Komisji Eu-
ropejskiej koncentrują się dotychczas na poprawie 
sprawności energetycznej pomp drogą eliminacji 
z rynku konstrukcji nieosiągających wartości uzna-
nych za minimalne przy obecnym stanie techniki 
pompowej. oszczędności energetyczne uzyskiwane tą 
drogą będą pojawiać się stopniowo, w miarę zastępo-
wania pomp starszego typu nowymi konstrukcjami, 
spełniającymi aktualne wymogi. Proces ten będzie 
stosunkowo powolny, gdyż tempo zużycia pomp, 
szczególnie pracujących na czystej wodzie, jest niskie 
i z tego powodu pompy pozostają w eksploatacji przez 
długi czas, a zatem wymiany na nowe mają miejsce 
rzadko. Efekty uzyskane tą drogą będą też zależeć od 
skuteczności systemu nadzoru nad rynkiem pompo-
wym w zakresie egzekwowania wymogów rozporzą-
dzenia 547/2012 w obecnej i znowelizowanej postaci. 
istnieją nierzetelni producenci, zwłaszcza spoza Unii 
Europejskiej, oferujący pompy w niskich cenach, któ-
rzy potwierdzają spełnienie wymogów rozporządzenia, 
pomimo tego, że ich produkty w rzeczywistości nie 
osiągają wymaganych wskaźników energetycznych. 
Z drugiej strony świadomość istnienia tych regulacji 
prawnych nie jest powszechna. Nie w każdym przy-
padku przy zakupie dokonywane jest sprawdzenie, 
czy oferowana pompa podlega wymogom dotyczącym 
poziomu MEi/EEi i czy osiąga ich wymagany poziom. 
Tym bardziej nie weryfikuje się tego, czy deklarowane 

poziomy wskaźników są rzetelnie podawane przez 
producentów. Powyższe stwierdzenia w  pierwszym 
rzędzie dotyczą prywatnych użytkowników, kupują-
cych np. pompy do basenów czy instalacji centralnego 
ogrzewania. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że działania 
Komisji Europejskiej, mające na celu ograniczenie 
energochłonności pomp, wprowadzane są w sposób 
pragmatyczny. Uwzględniają fakt, że największe 
procentowo zużycie energii przypada na masowo 
produkowane pompy o niewielkich mocach oraz to, 
że precyzyjny dobór wszystkich tego rodzaju pomp 
jest w praktyce nierealny. Skoncentrowano się zatem 
na wprowadzeniu stosunkowo łatwiejszych do wy-
egzekwowania wymogów, dotyczących sprawności 
energetycznej, uwzględniających dodatkowo pła-
skość charakterystyki sprawności oraz sprawność 
pozostałych elementów układu pompowego, przede 
wszystkim napędu pompy. 

Eksperci szacują, że szukając oszczędności ener-
getycznych na poziomie całego układu pompowego, 
można statystycznie osiągnąć efekty około ośmio-
krotnie wyższe, niż koncentrując się jedynie na spraw-
ności katalogowej pompy. działania w tym kierunku 
obejmują przede wszystkim:
•	 poprawę jakości doboru pompy do wymaganych 

parametrów,
•	 dobór optymalnej metody regulacji,
•	 odpowiednią politykę remontową, mającą na celu 

utrzymanie i odtworzenie początkowej sprawno-
ści energetycznej pomp na przestrzeni wielu lat 
eksploatacji. 

Rozporządzenie 547/2012 obejmuje jedynie pompy 
o mocach nieprzekraczających poziomu ok. 150 kW. 
Należy zatem we własnym zakresie, bez administra-
cyjnego przymusu, podejmować działania mające 
na celu optymalizację energetyczną pomp o wyższej 
mocy. działania takie wskazane są również dla pomp 
o mocy rzędu kilkudziesięciu kilowatów, gdyż koszt 
związanych z tym usług inżynierskich daje się pokryć 
uzyskanymi efektami w  zakresie redukcji zużycia 
energii. 

***
doświadczenia autora zgromadzone w  trakcie 

wielu przeprowadzonych audytów i analiz układów 
pompowych wskazują na to, że samo inwestowanie 
w nowoczesny i wysokosprawny sprzęt nie zapewnia 
uzyskania pełnych efektów energetycznych. Analiza na 
poziomie systemu pompowego i jego optymalizacja po-
zwala w typowym przypadku na uzyskanie oszczędno-
ści energetycznych w zakresie 10-30%, przy czym okres 
zawrotu nakładów najczęściej zawiera się w przedziale 
pomiędzy 2 a 5 lat. Zatem oprócz dostosowania się do 
wymogów Unii Europejskiej, dotyczących sprawności 
pomp, warto wykonać analizę energetyczną całego 
układu pompowego. 
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Różnorodne zanieczyszczenia powietrza, gleby, 
wody są realne i odczuwalne. Prawdą jest, że są 
one, m.in., ale nie tylko, efektem spalania paliw 

kopalnych. Spalaniu tych paliw towarzyszy emisja 
wielu gazów (Co2, Co, So2, Nox itd.), pyłów lotnych, 
popiołów, żużla, zasolonej wody itd. Wszystkie one są 
przyczyną zanieczyszczeń, które niewątpliwie nega-
tywnie oddziaływają na nasze środowisko i w konse-
kwencji na nasze zdrowie.

Prof. Waldemar Jędral w swojej ostatniej książce 
pt. „Efektywne energetycznie układy pompowe” pisze 

bardzo przekonywująco na temat zalet wykorzystania 
efektywności energetycznej. Nazywa ją „czwartym pa-
liwem”. Szacuje, że w skali całej krajowej gospodarki, 
realny potencjał efektywności energetycznej wynosi 
25 do 30% aktualnie produkowanej energii. Ważnym 
jest, że znacząca część tego potencjału należy do sze-
roko rozumianych systemów pompowych. Realizacja 
niskonakładowych prac modernizacyjnych (czasami 
tylko organizacyjnych) pozwoliłaby na ograniczenie 
o 25 do 30% zużycia energii w naszym kraju i co oczy-
wiste, zmniejszenie o podobną wartość emisji gazów 

dr hab. inż. Jan Bagieński, prof. em. Politechniki Poznańskiej

konieczność podwyższania efektywności energetycznej dotyczy m.in. 
wszystkich procesów w urządzeniach w transporcie ścieków. należy ją 
uwzględniać, doskonaląc stare technologie, a zwłaszcza rozwijając nowe, 
innowacyjne i konkurencyjne, realizujące koncepcje tzw. gospodarki o obiegu 
zamkniętym. podstawowym celem artykułu jest przedstawienie nowych 
koncepcji sterowania, które powinny zapewnić podniesienie średnich 
sprawności pompowni kanalizacyjnych.

UWAGI DOTYCZąCE EFEKTYWNOŚCI  
ENERGETYCZNEJ POMPOWNI  
KANALIZACYJNYCh    
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i zanieczyszczeń, w tym również kontrowersyjnego 
Co2.

Wydaje się, że w Polsce alternatywą dla zmniej-
szenia zużycia paliw kopalnych nigdy, w znaczącym 
stopniu, nie będą tzw. odnawialne Źródła Energii, 
a więc: energetyka wodna, słoneczna, wiatrowa, spa-
lanie biomasy, geotermia. To razem może być 20 do 
30% w perspektywie wielu, wielu lat. Pozostaje nam 
więc zmniejszanie energochłonności.

Głównym tematem tegorocznego Kongresu Użyt-
kowników Pomp są zagadnienia związane z poprawą 
efektywności energetycznej w szeroko rozumianych 
układach pompowych. Wszędzie tam, gdzie stosowa-
ne są pompy. Na tym się znamy i o tym powinniśmy 
mówić i pisać. 

Efektywne energetycznie przetłaczanie ścieków
Ważną cechą wszystkich procesów produkcyjnych 

i eksploatacyjnych jest ich efektywność energetyczna. 
ocenia się, że w Polsce jest ona zbyt niska, wskutek 
czego energochłonność gospodarki jest wciąż jesz-
cze znacznie większa niż w rozwiniętych krajach UE. 
Według wielu ekspertów [Jędral, Surówka] można ją 
stosunkowo szybko i łatwo zmniejszyć o 30-40%.

Potencjał efektywności energetycznej jest, jak już 
wspomniałem, coraz częściej nazywany „czwartym 
paliwem”. Jego wykorzystanie w Polsce pozwoliłoby na 
uniknięcie budowy nowych źródeł energii (lub wycofa-
nie z eksploatacji przestarzałych) o mocy 7000-8000 
MW i równocześnie uniknięcie emisji do atmosfery 
40-45 mln ton Co2 rocznie. Jest to działanie dwu-, 
trzy-, a niekiedy nawet dziesięciokrotnie tańsze oraz 
znacznie szybsze niż budowa nowych źródeł energii.

Konieczność podwyższania efektywności ener-
getycznej (inaczej: zmniejszania energochłonności) 
dotyczy też wszystkich procesów technologicznych 
i urządzeń w transporcie ścieków. Należy ją uwzględ-
niać, doskonaląc stare, a zwłaszcza rozwijając nowe, 
innowacyjne i konkurencyjne technologie, realizujące 
koncepcje tzw. gospodarki w  obiegu zamkniętym. 
Wszystkie nowe technologie powinny być równocze-
śnie optymalne energetycznie.

Przykładowo w  zakresie układów pompowych 
można wykonać wiele działań dotyczących:
•	 poprawy doboru pomp, między innymi korekty lub 

wyboru nowych parametrów znamionowych, typu 
pompy, typu i/lub materiału wirnika oraz rodzaju 
układu napędowego,

•	 optymalizacji energetycznej procesu sterowania 
pompami, zapewniającego równocześnie pracę 
pomp w „bezpiecznej odległości” od strefy kawi-
tacji.

We wszystkich przypadkach bardzo ważną wła-
ściwością układów pompowych powinna być ich 
wysoka niezawodność. Pozwala ona na uniknięcie 
wielokrotnie powtarzających się awarii i  skutków 
ich usuwania, z czym są związane nie tylko znaczne 

koszty. Naprawy i  remonty wymagają dodatkowej 
energii na procesy naprawcze: obróbka, spawanie, 
wyżarzanie itp. na wykonanie części zamiennych oraz 
na próby poremontowe. Jest to elementem tzw. energii 
wbudowanej (emboded energy). dodatkowej energii 
wymaga usuwanie skutków awarii (np. czyszczenie 
zalanych terenów, usuwanie szkód mieszkańców i in-
frastruktury miast i osiedli), a także czasowe użytko-
wanie, w okresie trwania remontu, mniej sprawnych 
zespołów rezerwowych. Energię wbudowaną należy 
więc uwzględniać w bilansie energetycznym każdego 
procesu technologicznego.

Sterowanie pracą pomp kanalizacyjnych
W kraju pracują tysiące pomp przetłaczających 

ścieki w  systemach grawitacyjno-pompowych, ci-
śnieniowych oraz w  pompowniach stacjonarnych. 
dość szerokie badania wykonane kilka lat temu przez 
Politechnikę Poznańską wykazały, że pompownie 
w  systemach grawitacyjno-pompowych pracują ze 
średnią sprawnością rzędu kilkunastu procent. dla 
dużych pompowni stacjonarnych, pracujących z pełną 
obsługą, sprawności są wyższe, ale nadal niesatysfak-
cjonujące. Różnie to bywa. Znam średniej wielkości 
pompownie pracujące ze sprawnością średnią poniżej 
10% i takie, które pracują przy sprawności prawie 50%. 

Producenci pomp zrobili już praktycznie wszystko 
dla podniesienia sprawności samych pomp pracu-
jących w systemach kanalizacyjnych oraz silników 
napędzających te pompy. Podniesienie średnich 
sprawności zespołu pompowego o  1 do 2% będzie 
wielkim sukcesem. Znaczące rezerwy, moim zdaniem, 
tkwią w doborze pomp oraz w systemach sterowania 
pracą pompowni. 

Zdarza się, niestety dość często, że pompy są nie-
właściwie dobierane. Czasami dobierane są w oparciu 
o nieaktualne plany zagospodarowania przestrzen-
nego (np. miało być 100 budynków, a jest i w dającej 
się przewidzieć przyszłości będzie 10; na pozostałym 
terenie będzie park).Pompownię zaprojektowano 
i wykonano dla ścieków z  tych 100 budynków. Jest 
ona wielokrotnie przewymiarowana i pracuje z bardzo 
niską sprawnością. Czasami winni są projektanci, 
powiązani z określonymi producentami pomp. Lepiej 
zamówić większą pompownię niż wybrać rozwiązanie 
optymalne. Zarabia na tym producent i projektant, zaś 
płaci w konsekwencji użytkownik.    

obecnie pompownie kanalizacyjne w systemach 
grawitacyjno-pompowych sterowane są przez sondy 
hydrostatyczne lub/oraz pływaki. Pompa załącza się 
i wyłącza zależnie od poziomu zwierciadła ścieków 
w zbiorniku. Pompa nie jest w żaden sposób sterowa-
na. Pracuje z pełną prędkością obrotową i samoczyn-
nie dostosowuje się do układu pompowego (rurociągu, 
układu rurociągów). Samoistne przesunięcie punktu 
pracy możliwe jest wskutek zmiany zwierciadła ście-
ków w zbiorniku lub/oraz wzrostu oporów rurociągu 
tłocznego. W  małych pompowniach są to zmiany 
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rzędu 0,5 m, w dużych może to być znacznie więcej. 
Pompy pracują krótko (kilka minut) i zazwyczaj poza 
zakresem najwyższych sprawności. opory rurociągów 
tłocznych też są zmienne. Przetłoczenie określonej 
objętości ścieków, między kolejnymi zbiornikami, 
realizowane jest często za drugim, trzecim, czwartym 
załączeniem pompy.

W  dużych pompowniach stacjonarnych do ste-
rowania pracą pomp stosuje się zazwyczaj regulację 
prędkości obrotowej. instalowane są tam pompy 
o większej mocy niż dla pompowni w układach gra-
witacyjno-pompowych. Sygnał załączenia/wyłącze-
nia pompy uzyskiwany jest z sondy hydrostatycznej. 
Regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne 
uruchamianie i zatrzymywanie pompy. Zapobiega to 
pojawianiu się uderzeń hydraulicznych, często nisz-
cząco działających na pompy, rurociągi i armaturę. 
(Z moich doświadczeń wynika, że stosowane zamiast 
przetwornicy częstotliwości tzw. miękkie starty 
i miękkie stopy zazwyczaj nie spełniają prawidłowo 
swojej funkcji.) Przetwornica częstotliwości nie zapew-
nia w tym przypadku pracy pompy przy parametrach 
odpowiadających jej najwyższej sprawności. Służy jako 
zamiennik miękkiego startu i miękkiego stopu. Pompy 
pracują w cyklu załącz/wyłącz, zależnie od wskazań 
sondy hydrostatycznej znajdującej się w  zbiorniku 
ścieków. Pompa uruchamiana jest przy osiągnięciu 
umownego poziomu maksymalnego w zbiorniku, zaś 
wyłączana przy poziomie minimalnym. Przy sterowa-
niu uwzględnia się również dwa dodatkowe poziomy. 

Pierwszy z nich to tzw. „maksimum awaryjne” – po-
ziom uruchamiający alarm, gdy zwierciadło ścieków 
może powodować podtopienie rurociągu grawitacyj-
nego zasilającego zbiornik lub przelanie się ścieków 
przez przelew. drugi to poziom tzw. „suchobiegu” pom-
py. Programowane są więc cztery poziomy ścieków. 

Sonda hydrostatyczna umieszczona w zbiorniku 
jest przetwornikiem różnicy ciśnień między ciśnie-
niem słupa cieczy powiększonym o ciśnienie barome-
tryczne i ciśnieniem barometrycznym. Sonda mierzy 
więc wartość wysokości słupa cieczy i zamienia tę 
wartość na standardowy sygnał prądowy (zazwyczaj 
4-20 mA). Zakres pracy sondy dobierany jest zależnie 
od głębokości zbiornika ścieków. Pompy pracują przy 
nominalnej prędkości obrotowej. Czas uzyskania 
prędkości nominalnej i  czas zatrzymania pompy 
dobierany jest indywidualnie i wynosi od kilkunastu 
sekund do kilku minut. Pompy sterowane w opisany 
wyżej sposób mogą pracować i  zazwyczaj pracują 
poza zakresem najwyższych sprawności. Punkt pracy 
pompy zależny jest od poziomu zwierciadła ścieków 
w  zbiorniku, zmienia się więc wydajność pompy 
i w konsekwencji prędkość przepływu w rurociągu 
tłocznym. Może to generować wzrost oporów i strat 
ciśnienia oraz zmianę charakterystyki rurociągu.

Propozycje nowych systemów sterowania
Podstawowym tematem referatu jest przedsta-

wienie nowych koncepcji sterowania, które powinny 
zapewnić podniesienie średniej sprawność pompowni 
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Pompy i systemy próżniowe dla przetwórstwa 
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kanalizacyjnych (zmniejszenie energochłonności 
i mocy zainstalowanej). Jest to rozwiązanie innowacyjne 
w skali kraju. 

Proponowane rozwiązanie dotyczy zasadniczo 
średnich i  dużych pompowni ścieków sanitarnych, 
deszczowych i ogólnospławnych, współpracujących ze 
zbiornikami dolnymi. Ścieki pobierane są ze zbiornika 
przez pompy zatapialne lub niezatapialne i przetłaczane 
rurociągiem tłocznym do innego zbiornika, urządzeń 
oczyszczalni ścieków lub wybranego odbiornika. Pompy 
współpracują oczywiście z przetwornicami częstotli-
wości.  

Utrzymanie stałego zwierciadła ścieków 
w zbiorniku dolnym – System I

W proponowanym systemie sterowania założono 
utrzymanie stałego zwierciadła ścieków w zbiorniku 
dolnym. Będzie więc to wartość „zadana” dla prze-
twornicy częstotliwości. Pompa będzie więc zmieniać 
prędkość obrotową tak, aby utrzymać wartość zadaną. 

Przy wzroście dopływu ścieków do zbiornika dolnego 
wzrastać będzie prędkość obrotowa pompy, ale tylko 
do określonej, zaprogramowanej wartości. Przyrost 
wydajności pompy może być więc ograniczony do za-
kresu odpowiadającego najwyższym sprawnościom. 
ograniczony będzie też w konsekwencji wzrost pręd-
kości w rurociągu tłocznym. Pompa z ograniczoną wy-
dajnością będzie przetłaczała ścieki w dłuższym czasie 
niż przy obecnie stosowanym systemie sterowania. 
Zmniejszy się liczba załączeń i wyłączeń pompy, co 
korzystnie wpłynie na jej niezawodność. 

Przy spadku lub ograniczeniu dopływu ścieków do 
zbiornika dolnego, pompa będzie pracowała z mini-
malną wydajnością, odpowiadającą prędkości około 
0.6 m/s w rurociągu tłocznym. Przy pracy z minimalną 
wydajnością, po określonym czasie (kilka minut), pompa 
przejdzie w stan „uśpienia” (wyłączy się). Załączenie 
„obudzenie” pompy nastąpi przy określonym, zaprogra-
mowanym poziomie zwierciadła ścieków w zbiorniku. 

dla ograniczenia geometrycznej wysokości podno-
szenia pompy należy dążyć do utrzymywania możliwie 
maksymalnego poziomu ścieków w zbiorniku dolnym. 
dotyczy to zarówno pracy jednej, jak i większej liczby 
pomp, pobierających ścieki ze wspólnego zbiornika. dą-
żeniem jest zrównanie wydajności pomp ze zmiennym 
strumieniem objętości dopływających ścieków.

Zazwyczaj nie posiadamy możliwości pomiaru stru-
mienia objętości dopływających ścieków (przepływy 
bezciśnieniowe). Nawet jeśli zainstalowano jakieś urzą-
dzenia służące do pomiaru przepływu bezciśnieniowe-
go, to błędy pomiarowe są znaczące i nie można opierać 
się na tych pomiarach w bezobsługowych pompowniach 
kanalizacyjnych.

Wydaje mi się więc, że jedyną możliwością jest 
pomiar zwierciadła ścieków w zbiorniku. Będzie on się 
zmieniał zależnie od wartości dopływu. Przetwornica 
winna zmieniać prędkość obrotową, tak aby utrzymać 
stały poziom tego zwierciadła, oczywiście bliski mak-
symalnemu. Jest to możliwe, jeśli wartością zadaną 

dla przetwornicy będzie poziom zwierciadła ścieków 
w zbiorniku. Będą oczywiście ograniczenia prędkości 
obrotowej wynikające z  zapewnienia minimalnych 
prędkości w rurociągu, większych niż 0,6 m/s (prędkość 
samooczyszczania) i maksymalnych prędkości wynika-
jących z parametrów wytrzymałościowych rurociągu 
i jego połączeń (2,5 do 3,0 m/s). Te ograniczenia można 
łatwo zaprogramować na przetwornicy, wprowadzając 
jej minimalną i maksymalną częstotliwość (prędkość 
obrotową pompy). 

Wartość mocy pobieranej przez silnik
 pomp – System II

Proponuje się, by parametrem zadanym dla prze-
twornicy częstotliwości była wartość mocy pobieranej 
przez silnik pompy (P1). Wartość tę ustalić można 
w oparciu o charakterystyki pompy, ewentualnie po-
miary oraz korygować, z upływem czasu pracy, w miarę 
zmian tych parametrów. Pompa pracować będzie wtedy 
w przybliżeniu ze stałą wydajnością, odpowiadającą jej 
najwyższym sprawnościom. Warunkiem jest oczywiście 
prawidłowy dobór pompy. Czas pracy pompy może się 
wydłużyć, co nie ma istotnego znaczenia dla opróżnie-
nia zbiornika, a wpłynie korzystnie na niezawodność 
pompy.

Ten system sterowania w pierwszym rzędzie do-
tyczyłby stacjonarnych pompowni ścieków, tam gdzie 
instalowane są pompy o większej mocy, wyposażone 
w przetwornice częstotliwości. Możliwe jest też stoso-
wanie przetwornic częstotliwości dla małych pompowni 
pracujących w układach grawitacyjno-pompowych. 
Przetwornice nie są obecnie drogimi urządzeniami. 
Można też opracować, specjalnie w tym celu, relatywnie 
tanie regulatory wartości prądu, umożliwiające utrzy-
mywanie stałej wydajności pompy przy jej najwyższej 
sprawności. 

odbiorcami pompowni z nowym systemem ste-
rowania będą przede wszystkim przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie 
całego kraju. 

***
Wydaje się, że wykonane badania i analizy upoważ-

niają do sformułowania niżej wymienionych wniosków.
Poprawa efektywności energetycznej pompowni 

kanalizacyjnych możliwa jest przez zmiany systemu 
sterowania pracą pomp.

Przedstawiono propozycję dwóch nowych systemów 
sterowania:
•	 utrzymanie stałego zwierciadła ścieków w zbiorniku 

dolnym – System i,
•	 wartość mocy pobieranej przez silnik pomp – Sys-

tem ii.

Zasadnym jest doświadczalne sprawdzenie popraw-
ności działania pompowni oraz jej energochłonności, 
dla dwóch nowych systemów sterowania. Porównaw-
czo, badania powinny objąć również istniejący system 
sterowania.
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dr hab. inż. Jerzy Bochnia prof. PŚk
politechnika świętokrzyska w kielcach, wydział mechatroniki i budowy maszyn, katedra technologii mechanicznej 
i metrologii

konstrukcja uszczelnień mechanicznych oparta o zasadę stator-rotor jest stale 
modyfikowana i poprawiają się jej właściwości eksploatacyjne. wzrasta liczba 
prac badawczych w tym zakresie i pojawiają się nowe wynalazki.

WSPółCZESNE USZCZELNIENIA 
MEChANICZNE 

Konstrukcja mechanicznych uszczelnień czo-
łowych zasadniczo nie zmienia się od wielu 
lat. Współpracujące czołowo powierzchnie 

pierścieni uszczelniających rozdzielają dwie prze-
strzenie o różnych parametrach fizykochemicznych. 
Jedna przestrzeń to zwykle otoczenie, zaś druga to ciecz 
o określonym ciśnieniu, temperaturze i właściwościach 
chemicznych. dlatego też prace badawcze dotyczące 

uszczelnień mechanicznych koncentrują się głównie 
wokół zagadnień tribologicznych i termodynamicznych 
w przypadku uszczelnień stykowych lub zagadnień hy-
drodynamicznych i przepływów w przypadku uszczel-
nień bezstykowych, a  także zastosowania nowych 
materiałów na elementy konstrukcyjne uszczelnień. 
Również wynalazki objęte zastrzeżeniami patentowymi 
poprawiają znacznie pierwotne rozwiązania. 
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W  artykule dokonano analizy stanu wiedzy 
z ostatnich dwudziestu lat na podstawie publikacji 
zawartych w bazie danych Web of Science i wyna-
lazków opublikowanych w United States Patent and 
Trademark office. Przytoczono niektóre przykłady 
najnowszych publikacji i wynalazków.

Uszczelnienie mechaniczne – stan wiedzy
Analiza literatury dotyczącej publikacji związa-

nych z  uszczelnieniami mechanicznymi przepro-
wadzona została na podstawie analizy bazy danych 
Web of Science oraz bazy United States Patent and 
Trademark office. Przedstawione dane wyszukiwa-
nia publikacji indeksowanych przez Joural Citation 
Report z podziałem na konkretne lata przedstawiono 
na rysunku 1, natomiast podział tych publikacji na 
poszczególne dyscypliny naukowe wg organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – oECd (orga-
nisation for Economic Co-operation and develop-
ment) prezentują rysunki 2 i 3. Wyszukiwano frazy 
„mechanical seal” w  opisie prac. Przeanalizowano 
stan wiedzy z ostatnich dwudziestu lat.

Wybrane publikacje
Wśród publikacji, które ukazały się w bieżącym 

roku i zostały zindeksowane przez JCR, sporo miej-
sca poświęcono badaniom związanym ze zjawiskami 
tribologicznymi, występującymi podczas pracy 
uszczelnień mechanicznych [1-7]. Również wiele 
artykułów naukowych, które ukazały się w 2019 r., 
związanych było z  badaniami tribologicznymi 
uszczelnień [8-18]. inne prace w ostatnich dwóch la-
tach dotyczyły między innymi modyfikacji struktury 
geometrycznej powierzchni pierścieni uszczelnia-
jących [19-22], zjawisk termodynamicznych [23-25] 
i  zgadnień dynamiki oraz przepływu w  bezstyko-
wych uszczelnieniach mechanicznych [26-28].

interesujące są prace dotyczące możliwości za-
stosowania szkła metalicznego w budowie uszczel-
nień mechanicznych [1,3,12]. Trzeba tu przypomnieć, 
że szkło metaliczne jest stopem metali i niemetali, 
który poddany szybkiemu schłodzeniu (rzędu 106 
K/s) z  temperatury wyższej od temperatury top-
nienia do temperatury niższej od temperatury 
zeszklenia osiąga strukturę amorficzną. Generalnie 

1

Współczesne uszczelnienia mechaniczne – publikacje naukowe i wynalazki 
Jerzy Bochnia 

Konstrukcja uszczelnień mechanicznych oparta o zasadę stator-rotor jest stale modyfikowana 
i poprawiają się jej właściwości eksploatacyjne. Wzrasta ilość prac badawczych w tym 
zakresie i pojawiają się nowe wynalazki.

Wstęp
Konstrukcja mechanicznych uszczelnień czołowych zasadniczo nie zmienia się od 

wielu lat. Współpracujące czołowo powierzchnie pierścieni uszczelniających rozdzielają dwie 
przestrzenie o różnych parametrach fizyko-chemicznych. Jedna przestrzeń to zwykle 
otoczenie, zaś druga to ciecz o określonym ciśnieniu, temperaturze i właściwościach 
chemicznych. Dlatego prace badawcze dotyczące uszczelnień mechanicznych koncentrują się 
głównie wokół zagadnień tribologicznych i termodynamicznych w przypadku uszczelnień 
stykowych lub zagadnień hydrodynamicznych i przepływów w przypadku uszczelnień 
bezstykowych a także zastosowania nowych materiałów na elementy konstrukcyjne 
uszczelnień. Również wynalazki objęte zastrzeżeniami patentowymi poprawiają znacznie 
pierwotne rozwiązania. 
 W tej pracy dokonano analizy stanu wiedzy z ostatnich dwudziestu lat na podstawie 
publikacji zawartych w bazie danych Web of Science i wynalazków opublikowanych w United 
States Patent and Trademark Office. Przytoczono niektóre przykłady najnowszych publikacji 
i wynalazków.

Uszczelnienie mechaniczne – stan wiedzy 
Analiza literatury dotyczącej publikacji związanych z uszczelnieniami mechanicznymi 

przeprowadzona została na podstawie analizy bazy danych Web of Science oraz bazy United 
States Patent and Trademark Office. Przedstawione dane wyszukiwania publikacji 
indeksowanych przez Joural Citation Report z podziałem na konkretne lata przedstawiono na 
rysunku 1, natomiast podział tych publikacji na poszczególne dyscypliny naukowe wg 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) prezentują rysunki 2 i 3. Wyszukiwano frazy „mechanical seal” 
w opisie prac. Przeanalizowano stan wiedzy z ostatnich dwudziestu lat.

Rys. 1. Ilość publikacji dotyczących uszczelnień mechanicznych w bazie Web of Science od 
2000 r. 
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Rys. 2. Ilość publikacji dotyczących uszczelnień mechanicznych w bazie Web of Science od 
2000 r. w poszczególnych dyscyplinach naukowych wg OECD. 
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chodzi o taką szybkość chłodzenia, aby nie wystąpi-
ła krystalizacja. W pracy [1] przedstawiono wyniki 
badań tribologicznych stopu Zr48Cu36Al8Ag8, czyli 
szkła metalicznego (ang. bulk metallic glass – BMG), 
z którego wykonano próbki modyfikowane grafitem 
poprzez wykonanie metodą laserową mikrootwo-
rów i  wprowadzenie grafitu celem zmniejszenia 
współczynnika tarcia. Procedurę tworzenia takiego 
kompozytu przedstawia rysunek 5.

Stop Zr 48Cu 36Al 8Ag 8 (BMG) ma doskonałe 
właściwości termodynamiczne (przechłodzone 
obszary cieczy około 106 K), właściwości fizyczne 
i chemiczne (wytrzymałość na zginanie 2369 MPa, 
odporność na pękanie 59 MPa⋅m1/2, wytrzymałość 
na rozciąganie 1850 MPa, moduł Younga 115 GPa), 
dobrą odporność na ścieranie i  korozję. Z  tych 
powodów BMG ma znaczące potencjalne zasto-
sowanie w  ruchomych częściach mechanicz-
nych, takich jak uszczelnienia i łożyska ślizgowe 
w środowiskach korozyjnych (np. mocne kwasy, 

zasady, woda morska itp.) lub w warunkach tarcia 
suchego. 

otrzymane próbki badano w różnych warunkach 
tarcia i opisano w artykule mechanizm zachodzących 
zjawisk. W  konkluzjach stwierdzono, że kompozyt 
BMG/grafit wykazuje stabilny współczynnik tarcia 
i zmniejszoną szybkość zużycia. Efekt ten przypisuje 
się synergii między smarowaniem grafitu i mikro-
teksturą. Podczas procesu ślizgania ciernego grafit 
jest nakładany na powierzchnię cierną, tworząc 
warstewki smarujące i  transferowe, co zmniejsza 
współczynnik tarcia materiału. Ponadto mikro-
tekstura na powierzchni stopu wychwytuje twarde 
zanieczyszczenia powstałe podczas procesu tarcia 
i zmniejsza zużycie ścierne materiału. Pokazano rów-
nież, że poprzez przyłożenie ujemnego potencjału 
zewnętrznego między trącymi próbkami zapobiega 
się zjawiskom galwanicznym występującym na styku 
stopu z grafitem, zmniejsza się współczynnik tarcia 
i poprawia odporność kompozytów na zużycie.
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Wyniki badań tribologicznych masowego szkła 
metalicznego (BMG) Cu36Zr48Ag8Al8 w  warunkach 
ślizgania na sucho, wody dejonizowanej i roztworu 
NaoH oraz odpowiadające im mechanizmy zużycia 
ujawnione poprzez analizę składu chemicznego 
i topografii śladów zużycia przedstawiono w pracy 
[3]. Wyniki pokazały, że Cu36Zr48Ag8Al8 wykazuje lep-
sze właściwości tribologiczne niż stal nierdzewna 
316 w różnych warunkach tarcia, zwłaszcza w roz-
tworze NaoH. Podczas poślizgu ciernego tworzenie 
jednolitych i  ciągłych warstw tlenku metalu na 
powierzchni może zwiększyć jej odporność na 
zużycie i chronić ją przed dalszą korozją. Roztwór 
NaoH i  rozpuszczone produkty na powierzchni 
ciernej tworzą płynne warstwy smarujące, co może 
również zmniejszyć współczynnik tarcia i szybkość 
zużycia materiału.

Praca [12] opisuje właściwości tribologicz-
ne materiału BMG Cu36Zr48Ag8Al8 w  warunkach 
korozyjnych H2So4 przy różnych stężeniach. Wy-
niki pokazują, że Cu36Zr48Ag8Al8 wykazuje dobre 
zachowanie tribologiczne w  warunkach H2So4. 
W szczególności, gdy materiał był moczony w 15% 
roztworze H2So4, współczynnik tarcia i  szybkość 
zużycia mogą wynosić zaledwie 0,10 ± 0,01 i  (0,28 
± 0,23) x 10-6) mm-3N-1m-1. Wynika to głównie z  ist-
nienia na zużytych powierzchniach warstewek 
tlenków metali powstałych w  wyniku utleniania 
i pasywacji powierzchni, a także płynnych warste-
wek smarujących utworzonych przez roztwór H2So4 
i produkty reakcji rozpuszczania (Al2(So4)3 i CuSo4). 
Te doskonałe właściwości sprawiają, że Cu36Zr48A-
g8Al8 daje obietnicę zastąpienia stali nierdzewnej 
w warunkach korozyjnych H2So4.

RYS. 5 
schemat ideowy 
kompozytu bmg 
/ grafit z warstwą 
smarującą 3d 
(a) oraz bmg 
o strukturze 
mikroteksturowanej 
(b) [1]
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Wybrane publikacje 

Wśród publikacji, które ukazały się w bieżącym roku i zostały zindeksowane przez JCR 
sporo poświęcono badaniom związanym ze zjawiskami tribologicznymi występującymi 
podczas pracy uszczelnień mechanicznych [1–7]. Również wiele artykułów naukowych, które 
ukazały się w 2019 r. dotyczyło badań tribologicznych uszczelnień [8–18]. Inne prace 
w ostatnich dwóch latach dotyczyły między innymi modyfikacji struktury geometrycznej 
powierzchni pierścieni uszczelniających [19–22], zjawisk termodynamicznych [23–25]
I zgadnień dynamiki i przepływu w bezstykowych uszczelnieniach mechanicznych [26–28].
 Interesujące są prace dotyczące możliwości zastosowania szkła metalicznego 
w budowie uszczelnień mechanicznych [1, 3, 12]. Trzeba tu przypomnieć, że szkło 
metaliczne jest stopem metali i niemetali, który poddany szybkiemu schłodzeniu (rzędu 106

K/s) z temperatury wyższej od temperatury topnienia do temperatury niższej od temperatury 
zeszklenia osiąga strukturę amorficzną. Generalnie chodzi o taką szybkość chłodzenia aby nie 
wystąpiła krystalizacja. W pracy [1] przedstawiono wyniki badań tribologicznych stopu 
Zr48Cu36Al8Ag8, czyli szkła metalicznego (ang. bulk metallic glass – BMG) z którego 
wykonano próbki modyfikowane grafitem poprzez wykonanie metodą laserową 
mikrootworów i wprowadzenie grifitu celem zmniejszenia współczynnika tarcia. Procedurę 
tworzenia takiego kompozytu przedstawia rysunek 5. 

Rys. 5. Schemat ideowy kompozytu BMG / grafit z warstwą smarującą 3D (a) oraz BMG 
o strukturze mikroteksturowanej (b) [1].

 Stop Zr48Cu36Al8Ag8 (BMG) ma doskonałe właściwości termodynamiczne 
(przechłodzone obszary cieczy około 106 K), właściwości fizyczne i chemiczne 
(wytrzymałość na zginanie 2369 MPa, odporność na pękanie 59 MPam1/2, wytrzymałość na 
rozciąganie 1850 MPa, moduł Young'a 115 GPa, dobrą odporność na ścieranie i korozję. Z
tych powodów BMG ma znaczące potencjalne zastosowanie w ruchomych częściach 
mechanicznych, takich jak uszczelnienia i łożyska ślizgowe w środowiskach korozyjnych (np. 
mocne kwasy, zasady, woda morska itp.) lub w warunkach tarcia suchego.  

Otrzymane próbki badano w różnych warunkach tarcia i opisano w artykule mechanizm 
zachodzących zjawisk. W konkluzjach stwierdzono, że kompozyt BMG / grafit wykazuje 
stabilny współczynnik tarcia i zmniejszoną szybkość zużycia. Efekt ten przypisuje się 
synergii między smarowaniem grafitu i mikroteksturą. Podczas procesu ślizgania ciernego 
grafit jest nakładany na powierzchnię cierną, tworząc warstewki smarujące i transferowe, co 
zmniejsza współczynnik tarcia materiału. Ponadto mikrotekstura na powierzchni stopu 
wychwytuje twarde zanieczyszczenia powstałe podczas procesu tarcia i zmniejsza zużycie 
ścierne materiału. Pokazano również, że poprzez przyłożenie ujemnego potencjału 
zewnętrznego między trącymi próbkami zapobiega się zjawiskom galwanicznym 

4

występującym na styku stopu z grafitem, zmniejsza się współczynnik tarcia i poprawia się 
odporność kompozytów na zużycie.

Wyniki badań tribologicznych masowego szkła metalicznego (BMG) Cu36Zr48Ag8Al8
w warunkach ślizgania na sucho, wody dejonizowanej i roztworu NaOH oraz odpowiadające 
im mechanizmy zużycia ujawnione poprzez analizę składu chemicznego i topografii śladów 
zużycia przedstawiono w pracy [3]. Wyniki pokazały, że Cu36Zr48Ag8Al8 wykazuje lepsze 
właściwości tribologiczne niż stal nierdzewna 316 w różnych warunkach tarcia, zwłaszcza 
w roztworze NaOH. Podczas poślizgu ciernego tworzenie jednolitych i ciągłych warstw
tlenku metalu na powierzchni może zwiększyć jej odporność na zużycie i chronić ją przed 
dalszą korozją. Roztwór NaOH i rozpuszczone produkty na powierzchni ciernej tworzą 
płynne warstwy smarujące, co może również zmniejszyć współczynnik tarcia i szybkość
zużycia materiału. 
 Praca [12] opisuje właściwości tribologiczne materiału BMG Cu36Zr48Ag8Al8
w warunkach korozyjnych H2SO4 przy różnych stężeniach. Wyniki pokazują, że 
Cu36Zr48Ag8Al8 wykazuje dobre zachowanie tribologiczne w warunkach H2SO4. W 
szczególności, gdy materiał był moczony w 15% roztworze H2SO4, współczynnik tarcia 
i szybkość zużycia mogą wynosić zaledwie 0,10  0,01 i (0,28  0,23) x 10-6) mm-3N-1m-1.
Wynika to głównie z istnienia na zużytych powierzchniach warstewek tlenków metali 
powstałych w wyniku utleniania i pasywacji powierzchni, a także płynnych warstewek 
smarujących utworzonych przez roztwór H2SO4 i produkty reakcji rozpuszczania (Al2(SO4)3
i CuSO4). Te doskonałe właściwości sprawiają, że Cu36Zr48Ag8Al8 daje obietnicę zastąpienia 
stali nierdzewnej w warunkach korozyjnych H2SO4. 

Interesujące są prace z zakresu eksperymentalnej weryfikacji zastosowania fraktalnego 
modelu tarcia [17,18]. W pracach tych opisano wyniki eksperymentów potwierdzające 
teoretyczne rozważania. Testy prowadzono na modelach stykowych uszczelnień czołowych.

Wybrane patenty 
W artykułach częściej spotyka się opisy wyników badań lub rozważania teoretyczne,

natomiast opisy konstrukcji znaleźć można w bazach patentowych. Poniżej przytoczono kilka 
przykładów najnowszych wynalazków z dziedziny mechanicznych uszczelnień. Na rysunku 6 
przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne uszczelnienia czołowego wg patentu [29].

Rys. 6. Zestaw uszczelniający [29].

Rysunek 6 przedstawia zespół uszczelnienia mechanicznego, zawierającego: 
uszczelnienie mechaniczne (10) w tym obracający się mechaniczny pierścień ślizgowy (2) 
i nieruchomy mechaniczny pierścień ślizgowy (3), wyznaczający szczelinę uszczelniającą (4) 
między nimi. Nośnik pierścienia ślizgowego (5) umieszczony na obracającym się 
mechanicznym pierścieniu ślizgowym (2) posiada co najmniej jeden element napędowy (6) 

RYS. 6 
zestaw 
uszczelniający [29]
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interesujące są prace z zakresu eksperymental-
nej weryfikacji zastosowania fraktalnego modelu 
tarcia [17,18]. W pracach tych opisano wyniki ekspe-
rymentów potwierdzające teoretyczne rozważania. 
Testy prowadzono na modelach stykowych uszczel-
nień czołowych.

Wybrane patenty
W artykułach częściej spotyka się opisy wyników 

badań lub rozważania teoretyczne, natomiast opisy 
konstrukcji znaleźć można w bazach patentowych. 
Poniżej przytoczono kilka przykładów najnowszych 
wynalazków z  dziedziny mechanicznych uszczel-
nień. Na rysunku 6 przedstawiono rozwiązanie 
konstrukcyjne uszczelnienia czołowego wg patentu 
[29].

Rysunek 6 przedstawia zespół uszczelnienia 
mechanicznego, zawierającego: uszczelnienie me-
chaniczne (10), w tym obracający się mechaniczny 
pierścień ślizgowy (2) i  nieruchomy mechaniczny 
pierścień ślizgowy (3), wyznaczający szczelinę 
uszczelniającą (4) między nimi. Nośnik pierścienia 
ślizgowego (5), umieszczony na obracającym się 
mechanicznym pierścieniu ślizgowym (2), posiada 
co najmniej jeden element napędowy (6) umiesz-
czony pomiędzy obracającym się mechanicznym 
pierścieniem ślizgowym (2) a wspornikiem pierście-
nia ślizgowego (5), przeznaczony do przenoszenia 
momentu obrotowego. obrotowy pierścień ślizgowy 
(2) jest osadzony luzem w nośniku pierścienia śli-
zgowego (5), przy czym obrotowy pierścień ślizgowy 
(2) zawiera pierwsze wgłębienie (20), nośnik pier-
ścienia ślizgowego (5) zawiera drugie wgłębienie 
(50), w którym element zabierakowy (6) jest osadzo-

ny z luzem w pierwszym wgłębieniu (20) i z luzem 
w drugim wgłębieniu (50).

Przedstawiona konstrukcja umożliwia płynną 
wymianę pierścieni ślizgowych i  pierścieni wtór-
nych – o-ringów. Celem wynalazku jest zapewnienie 
układu uszczelnienia mechanicznego o długiej ży-
wotności, przy jednoczesnym zapewnieniu prostej 
konstrukcji i  prostego, niedrogiego procesu pro-
dukcyjnego, który w szczególności pozwala uniknąć 
naprężeń wprowadzanych do pierścienia ślizgo-
wego. Ponadto celem niniejszego wynalazku jest 
dostarczenie zestawu montażowego uszczelnienia 
mechanicznego, w którym można zastosować znor-
malizowany nośnik pierścienia ślizgowego mający 
najróżniejsze obrotowe pierścienie ślizgowe i różne 
pomocnicze elementy uszczelniające.

inny przykład to patent [29], którego rozwią-
zanie konstrukcyjne przedstawia rysunek 7. Ce-
lem wynalazku jest dostarczenie mechanicznego 
uszczelnienia zdolnego do wyeliminowania potrze-
by stosowania elastycznych elementów, takich jak 
guma. Rozwiązanie zapewnia długą i stabilną pracę 
uszczelnienia.

Uszczelnienie mechaniczne może wyelimino-
wać potrzebę elementów sprężystych gumowych, 
zawiera metalową tuleję (120) przymocowaną do 
wałka obrotowego (500) i metalowego pierścienia 
obrotowego (110) przymocowanego do tulei (120). 
Metaliczny element (220) jest przymocowany do 
obudowy (600). Metalowy stały pierścień (210) 
został skonfigurowany do przesuwania się po po-
wierzchni czołowej pierścienia obrotowego (110). 
Mieszek metalowy (230) dociska stały pierścień 
(210) w kierunku pierścienia obrotowego (110), przy 
czym pierścień obrotowy (110) i tuleja (120) są po-
łączone ze sobą. Mieszek metalowy jest połączony 
jednym końcem z pierścieniem stałym (210) i dru-
gim końcem z obudową (223).

***
Z przedstawionej analizy literatury i przytoczo-

nych przykładów artykułów i patentów wynika, że 
większość prac dotyczy modyfikacji podstawowego 
rozwiązania, tzn. układu uszczelniającego pierścień 
stały – pierścień obrotowy (stator-rotor). Wprowa-
dzane są nowe materiały, np. szkło metaliczne, lub 
modyfikuje się klasyczne uszczelnienie, poprawia-
jąc jego właściwości eksploatacyjne np. poprzez 
wyeliminowanie uszczelnień wtórnych. 

Rośnie w ostatnich latach liczba publikacji po-
święconych badaniom uszczelnień mechanicznych, 
nieznacznie wzrosła również ilość patentów.

literatura dostępna w redakcji
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umieszczony pomiędzy obracającym się mechanicznym pierścieniem ślizgowym (2) 
a wspornikiem pierścienia ślizgowego (5) przeznaczony do przenoszenia momentu 
obrotowego. Obrotowy pierścień ślizgowy (2) jest osadzony luzem w nośniku pierścienia 
ślizgowego (5), przy czym obrotowy pierścień ślizgowy (2) zawiera pierwsze wgłębienie 
(20), przy czym nośnik pierścienia ślizgowego (5) zawiera drugie wgłębienie (50) ), w którym 
element zabierakowy (6) jest osadzony z luzem w pierwszym wgłębieniu (20) i z luzem w 
drugim wgłębieniu (50).

Przedstawiona konstrukcja umożliwia płynną wymianę pierścieni ślizgowych 
i pierścieni wtórnych – o-ringów. Celem wynalazku jest zapewnienie układu uszczelnienia 
mechanicznego o długiej żywotności, przy jednoczesnym zapewnieniu prostej konstrukcji 
i prostego, niedrogiego procesu produkcyjnego, który w szczególności pozwala uniknąć 
naprężeń wprowadzanych do pierścienia ślizgowego. Ponadto celem niniejszego wynalazku 
jest dostarczenie zestawu montażowego uszczelnienia mechanicznego, w którym można 
zastosować znormalizowany nośnik pierścienia ślizgowego mający najróżniejsze obrotowe 
pierścienie ślizgowe i różne pomocnicze elementy uszczelniające.

Inny przykład to patent [29], którego rozwiązanie konstrukcyjne przedstawia rysunek 7. 
Celem wynalazku jest dostarczenie mechanicznego uszczelnienia zdolnego do 
wyeliminowania potrzeby stosowania elastycznych elementów, takich jak guma. Rozwiązanie 
zapewnia długą i stabilną pracę uszczelnienia.

Rys. 7. Uszczelnienie mechaniczne niezawierające uszczelnień wtórnych.

 Uszczelnienie mechaniczne może wyeliminować potrzebę elementów sprężystych 
gumowych, zawiera metalową tuleją (120) przymocowaną do wałka obrotowego (500) 
i metalowego pierścienia obrotowego (110) przymocowanego do tulei (120). Metaliczny 
element (220) jest przymocowany do obudowy (600). Metalowy stały pierścień (210) jest 
skonfigurowany do przesuwania się po powierzchni czołowej pierścienia obrotowego (110).
Mieszek metalowy (230) dociska stały pierścień (210) w kierunku pierścienia obrotowego 
(110), przy czym pierścień obrotowy (110) i tuleja (120) są połączone ze sobą. Mieszek 
metalowy jest połączony jednym końcem z pierścieniem stałym (210) i drugim końcem 
z obudową (223).

Podsumowanie 
Z przedstawionej analizy literatury i przytoczonych przykładów artykułów i patentów 

wynika, że większość prac dotyczy modyfikacji podstawowego rozwiązania tzn. układu 

RYS. 7 
uszczelnienie 
mechaniczne 

niezawierające 
uszczelnień 

wtórnych
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Recepta na sukces konferencji 

Piotr Świtalski

F E L I E T O N

najogólniej mówiąc, organizując konferencję, należy 
dążyć do tego, aby spełnić oczekiwania uczestników 

i nie ponieść strat (chyba że konferencja, jak większość na-
ukowych, jest finansowana np. z budżetu, więc tworzonego 
nie przez uczestników, a przez podatników).

uczestnicy oczekują wiedzy i mniej lub bardziej sforma-
lizowanych kontaktów. prelegenci oczekują zaintere-

sowania prezentowanymi poglądami, osiągnięciami lub 
treściami reklamowymi.  

wpierw kilka uwag na temat wystąpień kierowanych 
do słuchaczy. najtrudniej utrzymać zainteresowanie 

referatami o charakterze i poziomie przewyższającym prze-
ciętny poziom merytoryczny programu konferencji. wśród 
wielu recept na sukces warto zwrócić uwagę na dowcipnie 
przedstawiony pomysł konstrukcji referatu o  poziomie 
akademickim. otóż twórca przekładni hydrokinetycznej 
(bodaj dr fettinger) w artykule, który czytałem przy okazji 
pracy nad dyplomem, czyli lat temu ponad sześćdzie-
siąt, proponuje, aby wystąpienie podzielić na trzy części. 
w pierwszej należy zamieścić treści ogólnie znane, aby słu-
chacz uznał się za równie mądrego jak prelegent. w drugiej 
trzeba stopniowo dążyć do prezentacji wyższego poziomu 
wiedzy, ale tak, aby słuchacz miał satysfakcję, że nadąża za 
prelegentem. w trzeciej trzeba udowodnić intelektualną 
wyższość prelegenta nad słuchaczami, aby utrwalić w nich 
przekonanie, że poświęcili czas na spotkanie z autorytetem. 

nie zawsze się to udaje. na jednym z forów użytkowni-
ków pomp sesji merytorycznej przewodniczył profesor 

z  uniwersytetu w  nottingham. w  połowie przydługiej 
prezentacji, wyrwany z  drzemki, zarządził przerwę. pre-
legent nie umiał skupić uwagi nawet przewodniczącego. 
uczestnicy skorzystali z okazji i opuścili salę, ku zaskoczeniu 
osób oczekujących na kolejne wystąpienia, rujnując napięty 
program organizacji konferencji. 

istotną rolę odgrywa więc nie tylko atrakcyjność wystąpień, 
autorytet prowadzącego, ale i organizacja konferencji. na 

wielkim forum ciepłowników, bodajże w 1992 roku, po wy-
słuchaniu okazjonalnych wystąpień na licznie obsadzonej 
sesji plenarnej, oczekiwałem w kolejce na swoje wystąpie-
nia w  niewielkiej sali. zgromadziło się w  niej kilkanaście 
osób, niemal wszyscy w podobnej sytuacji. przedstawiciel 

z niemiec zwrócił się do mnie: Panie Kolego, czy jest na sali 
ktoś, kogo zainteresuje mój referat? Pytam, bo nie wiem 
po co tu przyjechałem. sytuacja była na tyle klarowna, że 
będąc wcześniej od niego w kolejce, ograniczyłem swoje 
wystąpienie do zwrotu: Szanowni Państwo Prelegenci. 
Nie zabieram czasu.... , jeśli ktoś ma ochotę rozmawiać na 
temat pompowni ciepłowniczych – czekam po przerwie. 
i na tym zakończył się nie tylko mój udział w sesji proble-
mowej konferencji. podział na sesje, zwykle uzasadniony 
merytorycznie, kończy się podobnym rezultatem na więk-
szości konferencji naukowych, w których najważniejsze jest 
formalne zaliczenie organizacji i uczestnictwa.  

konferencje pełnią ważną rolę, integrując osoby dzia-
łające w danej dziedzinie wiedzy lub branży, jak czynią 

to od lat konferencje użytkowników pomp. nawiązanie 
osobistych relacji między uczestnikami staje się równie 
cenne, jak wymiana poglądów, doświadczeń oraz po-
szukiwanie najlepszych efektów biznesowych. warunki 
stwarzane przez organizatorów sprzyjają koleżeńskiemu 
charakterowi kontaktów. prezes nie musi być prezesem, 
profesor – profesorem, senior – seniorem. i  tu nasuwa 
się refleksja z  obszaru kultury. niemcy będą się zwracać 
do siebie przez „panie kolego”. anglicy i  amerykanie po 
imieniu. u  nas różnie: „panie prezesie”, „panie doktorze 
habilitowany”, „panie pawle”.... piszę o tym pod wrażeniem 
mailowej korespondencji między studentem i profesorem. 
student wysłał prośbę o zaliczenie: Panie Ryszardzie, czy 
może mi pan zaliczyć... profesor odpowiedział: Szanowny 
Panie Studencie, z przyjemnością, ale .... znalezienie formy 
grzecznościowej, odpowiedniej do sytuacji w trakcie i po 
konferencjach, świadczy o poziomie kultury. 

 * * *

i na koniec (w dniach walki z koronawirusem), do czego 
nawiązuje zdjęcie autora – najlepszą receptą na sukces 

konferencji jest wpisanie jej w świadomość zainteresowa-
nego środowiska jako wydarzenia, które musi się odbyć nie-
zależnie niesprzyjających okoliczności. tak to jest z naszym 
kongresem użytkowników pomp, na którym spotkamy się 
1 października w płocku, w maseczkach.   

* Od Redakcji: felieton odnosi się do przygotowań do Kongresu, który miał 
się odbyć w pierwszym kwartale 2020. Z wiadomych powodów termin 
został zmieniony, stąd aktualne zdjęcie autora i uzupełnienie felietonu 
treścią ostatniego akapitu.
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