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Propozycja stałociśnieniowej regulacji  
wydajności pomp wirowych 

 
 
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących innego od dotychczas stosowane-

go sposobu regulacji pomp wirowych. Metoda ta, polegająca na aktywnym oddzia-

ływaniu na pole prędkości płynu napływającego na wirnik pompy, pozwala na zmia-

nę wydajności pompy przy stałym ciśnieniu tłoczenia. 

 
 

 

1. WSTĘP 

 

 

. 

Wydajność oraz użyteczna wysokość podnoszenia 

pompy są ze sobą powiązane graficzną zależnością  

w postaci krzywej dławienia. Krzywa ta jest miej-

scem geometrycznym tzw. punktów pracy, czyli 

punktów przecięcia się charakterystyki pompy z cha-

rakterystykami oporów sieci i ilustruje zdolność 

pompy do samoczynnego dostosowywania się do 

oporów stawianych przez sieć. 

Przez regulację pompy wirowej rozumie się 

zazwyczaj zmianę jednego z jej podstawowych 

parametrów pracy, a mianowicie – wydajności. 

Wiadomo jednak, że zmianie wydajności towa-

rzyszy równoczesna zmiana wysokości podno-

szenia i to bez względu na zastosowaną metodę 

regulacyjną.  

Spośród najczęściej stosowanych metod regulacji 

pomp wirowych wymieniane są zwykle: regulacja 

dławieniowa, regulacja obrotami i regulacja upu-

stowa. Na rysunku 1 dokonano porównania dwóch 

pierwszych metod [2]. 
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Rys. 1. Porównanie przebiegu regulacji wydajności pompy wirowej przez dławienie w przewodzie tłocznym 

oraz poprzez zmianę ilości obrotów 
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Rys. 2. Badana pompa wirowa z zamontowaną 

specjalną przystawką prerotacyjną umożliwiającą 

oddziaływanie na kształt pola prędkości 

 

 

STANOWISKO POMIAROWE 

 

 

 

Metoda upustowa regulacji pomp wirowych wy-

maga wyposażenia części tłocznej układu pompo-

wego w równolegle włączony przewód o regulo-

wanej wysokości oporu hydraulicznego. Zwiększe-

nie sumarycznego przekroju przepływowego po-

woduje wzrost wydajności pompy, czemu towarzy-

szy jednak obniżenie ciśnienia w strumieniu kie-

rowanym do odbioru. 

Z przytoczonych przykładów widać, iż wspomnia-

ne, klasyczne metody regulacji nie mogą zostać za-

stosowane np. w procesach technologicznych lub 

technicznych, wymagających stałego ciśnienia cieczy 

niezależnie od wydajności pompy. 

W niniejszej pracy postanowiono zaproponować 

propozycję nowego sposobu regulacji pomp wiro-

wych, polegającego na aktywnym oddziaływaniu 

na pole prędkości płynu w obszarze przedwirniko-

wym pompy. Kształtowanie pola prędkości odby-

wa się poprzez dodatkowy strumień cieczy wpro-

wadzany w obszar przedwirnikowy przez specjalną 

przystawkę prerotacyjną (rysunek 2). Strumień ten 

jest pobierany z obszaru tłocznego rurociągu. Ba-

dano wpływ miejsca wprowadzania dodatkowej 

strugi, jej kształtu oraz wydatku na charakterystyki 

przepływowe badanych pomp, wyznaczono rów-

nież kształt pól prędkości płynu przy wlocie na 

wirnik pompy [1,3]. Zmiany miejsca i kształtu 

wprowadzanej strugi dokonywano poprzez stoso-

wanie specjalnych przystawek prerotacyjnych. 

Wartość wydatku strumienia dodatkowego zada-

wana była jako procentowa wartość natężenia 

przepływu strumienia głównego. Służyły do tego 

zawory na przewodzie tłocznym i dodatkowym 

rurociągu prerotacyjnym. Aby usprawnić proces 

pomiarowy, zbudowano układ kontrolno-

pomiarowy do automatycznego nastawiania warto-

ści natężenia przepływu strumieni głównego i do-

datkowego. Stanowisko badawcze przedstawione 

zostało na rysunku 3. 

 

 
 

Rys. 3. Stanowisko pomiarowe:  

1 – pompa wirowa, 2 – przepływomierz, 3 – zawór 

dławiący na strumieniu głównym, 4 – przewód  

ssawny, 5 – przystawka prerotacyjna, 6 – zawór ste-

rujący strumieniem dodatkowym, 7 – przepływomierz 

strumienia dodatkowego, 8 – sonda kulowa,  

9 – komputer sterująco-rejestrujący 

 

 

WYNIKI BADAŃ 

 

 

Przeprowadzone badania pozwoliły sporządzić cha-

rakterystyki przepływowo-energetyczne, czyli zależ-

ności pomiędzy podstawowymi wielkościami opisu-

jącymi pracę pompy: 
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Vf3h  – sprawność ogólna (całkowita) pompy, 

gdzie: 
·

V  – wydajność pompy. 

 

Parametrem ustalanym dla każdej serii pomiarów 

była względna wielkość strumienia prerotacyjnego, 

czyli stosunek strumienia prerotacyjnego (dodatko-

wego) PV
·

 do strumienia głównego .
·

V  



MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA 
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Rys. 4. Wpływ wielkości strumienia prerotacyjnego na wydajność pompy 

(zawirowanie zgodne z obrotami wirnika dla obrotów nominalnych) 
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Rys. 5. Wpływ wielkości strumienia prerotacyjnego na sprawność pompy 

(zawirowanie zgodne z obrotami wirnika dla obrotów nominalnych) 

 

 

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono wybrane charak-

terystyki. Na wykresach podstawowe charakterystyki 

pracy pompy, tzn. charakterystyki powstałe bez do-

datkowego zawirowania cieczy zestawiono z charak-

terystykami uzyskanymi podczas oddziaływania 

strumieniem prerotacyjnym o zmiennej wartości na 

pole prędkości w obszarze przedwirnikowym. 

Na wykresach wyraźnie widać różnice pomiędzy 

charakterystyką podstawową a charakterystykami 

otrzymanymi przy zastosowaniu dodatkowej prerota-

cji. Różnice te są zapewne wywołane zmianą kształtu 

pola prędkości w końcowym (przedwirnikowym) 

odcinku zasysanej strugi. Na wykresie można zauwa-

żyć, że poprzez zmianę wartości strumienia dodat-

kowego można utrzymać stałe ciśnienie tłoczenia 

przy zmieniającym się wydatku pompy. Ponadto  

w zakresie niskich wydajności pompy, uzyskano 

wzrost sprawności. 

Na rysunku 6 pokazano obrazy przestrzennych pól 

prędkości uzyskane dla prędkości obrotowej 1300 

obr/min oraz wydajności 300 l/min dla pompy pracu-

jącej bez wprowadzania dodatkowego strumienia jak 

również przy wprowadzanych strumieniach prerota-

cyjnych różniących się wartościami. 
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Rys. 6. Rozkłady prędkości w obszarze przedwirnikowym pompy: 

a) dopływ swobodny,  b) strumień prerotacyjny 8%,  c) strumień prerotacyjny 6% 

 

PODSUMOWANIE 

 

 

Przedstawione w pracy badania przeprowadzone 

zostały dla kilku pomp przy zastosowaniu różnora-

kich przystawek prerotacyjnych w szerokim zakre-

sie zmian parametrów pracy układu pomiarowego. 

Dotychczasowe wyniki tych badań pozwalają są-

dzić, że poprzez aktywne oddziaływanie na kształt 

pól prędkości i ciśnień w przestrzeni przedwirniko-

wej można monitorować pracę pompy w sensie 

energooszczędnego regulowania jej parametrów 

przepływowo-energetycznych. 

Autorzy sądzą, że dalsze, poszerzone badania 

eksperymentalne pozwolą uzyskać dokładniejszy  

i pełniejszy obraz zjawisk związanych z zasygnali-

zowaną w pracy tematyką. 
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