
Wykład 1   POMPY W TECHNICE

dr inż. Piotr Świtalski

Cel przeglądu:

1. Wykazanie roli i rangi pomp w technice

2. Wskazanie na aktualne zadania i wyzwania

3. Udowodnienie atrakcyjności techniki pompowej 

jako szeroko pojętej dziedziny rozwijanej 

doświadczeniem, wiedzą i praktyką od badań

podstawowych po ekonomię eksploatacji

4. Wykazanie znaczenia eksploatacji

i roli profesjonalnego nadzoru



Pompa wirowa, jednostopniowa

Q < 10 000 m3/h 

H > 200 m

Standard



Standard

Pompa wirowa, wielostopniowa



POMPY SPECJALNE

Przegląd pomp 

w technice     

Warto wiedzieć:

POMPY 

RÓŻNICUJE:

1. Przeznaczeni

e

2. Parametry

3. Zasada 

działania

4. budowa



wodociągi
Co wyróżnia pompy wodociągowe?
pompy wody surowej –

standardowe i głębinowe
pompy układów technologicznych 

pompy sieciowe

pompy podwyższające

ciśnienie.

Współpraca

w układach 

wielopompowych

- regulacja;

najszerzej 

stosowana

elektronika

Warto wiedzieć
Technikę pompową w 

wodociągach 

wyróżniają:
1. Konstrukcje pomp 

głębinowych 

(ograniczenie średnicy 

kosztem sprawności)

2. Regulacja zespołów 

wielopompowych



Transport i oczyszczanie ścieków

• dylemat: 

sprawność-niezawodność

Co wyróżnia pompy do ścieków?
Warto wiedzieć:

Konstrukcje pomp do 

ścieków są 

podporządkowane 

niezawodności kosztem 

sprawności



energetyka

Co wyróżnia pompy dla 

energetyki?

wysokie parametry
Temperatura do   200  C   (400)

Ciśnienie do  40   MPa

Pompa zasilająca bloku 858 MW (Bełchatów):  

39 MW, 4600 obr/min

Sprawność !! 

Niezawodność!!

Warto wiedzieć:

Pompy bloku 

energetycznego 

pobierają do 7% 

produkowanej 

energii. Pompy 

wyróżniają się 

wysokimi 

parametrami, 

sprawnością i 

niezawodnością 



górnictwo

Co wyróżnia pompy dla górnictwa?

Trudne warunki (media)

Odpowiedzialność!!

Warto widzieć

Odwadnianie 

kopalń węgla 

wymaga 

odprowadzenia 

wody z najniższych 

poziomów w ilości 

od 0,5 do 4 m3 na 

1 MG urobku



Transport i przeróbka ropy

Co wyróżnia pompy dla transportu i przeróbki ropy?

Wysokie parametry – LOTOS:

Temperatura do 385oC

Ciśnienia do 186 bar

Moc do 2,68 MW

Obroty do 22400 min-1

BEZPIECZEŃSTWO !!

Przepisy API 610

Warto wiedzieć

Do transportu i 

przeróbki ropy 

–tylko pompy 

odpowiadające 

amerykańskim 

przepisom API 

610



H do 1000 m

n~ 15 000 /min



Elektrownia jądrowa
Co wyróżnia pompy dla energetyki jądrowej?

Bezpieczeństwo

pracy w czynniku

radioaktywnym

i parametry

pompy cyrkulacyjne

reaktora PWR 1300 MW

4 pompy

Q= 1,5 m3/s

moc 6,5 MW

1450 obr/min

Jeumont Schneider

Ebara

Warto wiedzieć:

Pompy cyrkulacyjne 

obiegu pierwotnego 

pompują ciecz 

radioaktywną

Wszystkie pompy 

zgodne z normami 

(bezpieczeństwa)



Czy istnieją pompy specjalne?   TAK

czy jest to technika godna zainteresowania? 

BURAN

zespół pomp 

z napędem 

turbinowym

Warto 

wiedzieć:
Technika 

kosmiczna 

wymaga pomp o 

obrotach rzędu 

40 000/min.

Priorytet dla 

gabarytu i 

niezawodności w 

zadanym czasie 

pracy


