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1. Współpraca pompy z rurociągiem w stanach 
ustalonych i w stanach nieustalonych [1, 2]

Praca pompy jest możliwa tylko po połączeniu jej z rurocią-
giem i tylko w takim układzie, zwanym układem pompowym, 
jest możliwy pomiar jej charakterystyk. Rurociągiem w skró-
cie nazywamy: zbiornik dolny, jego połączenie rurociągiem 
ssawnym z pompą, połączenie pompy rurociągiem tłocznym 
ze zbiornikiem górnym i zbiornik górny. Przykład układu pom-
powego pokazano schematycznie na rys. 1.

Charakterystyki pompy. Do podstawowych charakterystyk 
pompy zaliczamy:
zl charakterystykę przepływu H(Q); 
zl charakterystykę mocy na wale pompy P(Q);
zl charakterystykę ssania NPSH(Q);
zl z charakterystyk przepływu i mocy na wale pompy wyznacza 
się charakterystykę sprawności pompy η(Q), którą dla ustalo-
nego punktu pracy pompy przedstawia zależność:

   (1)

gdzie: 
ρ – gęstość pompowanej cieczy; 
g – przyspieszenie siły ciężkości.

Podstawowe charakterystyki pompy, których przykład przed-
stawia rys. 2, są funkcjami ciągłymi. Pracę pompy w warunkach 

ustalonych charakteryzują jej parametry, czyli: Q1 – wydajność 
pompy; H1 – użyteczna wysokość podnoszenia, które określa-
ją punkt pracy S1, będący punktem przecięcia charakterystyki 
przepływowej pompy H(Q) z charakterystyką rurociągu Hr(Q), 
którą też zaznaczono na rys. 1. Wydajności Q1 pompy odpo-
wiada moc na jej wale P1 i sprawność pompy η1, wynikająca 
z wzoru (1).

Charakterystykę przepływową pompy H(Q) traktujemy ja-
ko praktycznie sztywną, zależną tylko od prędkości obrotowej. 
Czyli po zmianie punktu pracy parametry nowego punktu pracy 
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czenie pełnej charakterystyki kawitacyjnej pompy. Opracowana 
karta pomiarowa pozwala na ocenę zgodności parametrów no-
minalnego punktu pracy z parametrami katalogowymi wg obo-
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Abstract: In the paper it is described a schema of typical pump 
system and it is shown its static and dynamic characteristics 
which are essential in the process of computerization measure-
ments of the characteristics. Compurized test stand for opera-
tional measurements has been presented. The article describes 
the basic static and dynamic characteristics of a centrifugal 
pump and pipeline Software aiding measurements make pos-
sible to determine pump parameters on the basis of measured 
physical quantities. Test-stand is labour-saving for measure-
ments, description of cavitational development curves and deter-
mination of cavitational pump characteristics. Elaborated mea-
surement card makes possible to compare working point with 
catalogue parameters.

Rys. 1. Schemat układu pompowego
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ustalają się w sposób praktycznie natychmiastowy. Wynika to 
z małej objętości kanałów przepływowych pompy w stosunku 
do objętości rurociągów i dużego przyrostu energii jednostko-
wej cieczy w pompie, który definiuje iloczyn:

 e = ρgH (2)

Charakterystyki rurociągu. Charakterystykę przepływu ru-
rociągu Hr(Q), zwaną krócej charakterystyką rurociągu, określa 
równanie:

 Hr(Q) = Hr st + Hr dyn(Q) (3)

Charakterystyka rurociągu jest sumą niezależnej od wydajno-
ści pompy statycznej wysokości podnoszenia Hr st i charaktery-
styki dynamicznej uwzględniającej opór inercji cieczy Hr dyn(Q), 
które są opisane zależnościami:

  (4)

  

(5)

w których: 
Hg – geometryczna wysokość rurociągu; 
pg – ciśnienie w zbiorniku górnym; 
pd – ciśnienie w zbiorniku dolnym; 
cg – średnia prędkość cieczy w zbiorniku górnym; 
cd – średnia prędkość cieczy w zbiorniku dolnym;
∑∆hs – straty hydrauliczne w rurociągu ssawnym;
∑∆ht – straty hydrauliczne w rurociągu tłocznym;

 – opór inercyjny w rurociągu ssawnym;

 – opór inercyjny w rurociągu tłocznym. 

W stanie pracy ustalonej charakterystyka dynamiczna ruro-
ciągu upraszcza się do postaci:

  (5 a)

Suma oporów inercyjnych cieczy w rurociągu układu pom-
powego powoduje, że po nagłej zmianie charakterystyki ruro-
ciągu dla ustalonych parametrów pracy z Hr ust1(Q) na Hr ust2(Q) 
punkt pracy od S1 do S2 zmienia się, zachowując się jak obiekt 
inercyjny. Przebieg odpowiedzi elementu inercyjnego w czasie 
przedstawia rys. 3 a. Czas, po którym zmiana wydajności prze-
kroczy 99% jej wartości, zależy przede wszystkim od długości 
rurociągu. Praktycznie przy rurociągach o długości kilkunastu 
do ponad tysiąca metrów czas ten wynosi od ułamka do kilku-
nastu sekund. 

Ponadto pompowana ciecz posiada sprężystość, której konse-
kwencją jest falowy charakter zmian i pulsacje ciśnienia przed 
i za zasuwą, które mają przebieg gasnący, spowodowany lepko-
ścią cieczy. Każda zmiana prędkości średniej przepływu przez 
rurociąg powoduje pulsacje ciśnienia proporcjonalne do tej 
zmiany. Maksymalna amplituda ciśnienia jest proporcjonal-
na do zmiany Δυ prędkości średniej przepływu w rurociągu.  
Dodatnia lub ujemna zmiana Δυ średniej prędkości przepły-
wu w rurociągu może być spowodowana zasuwą. Maksymalny 
przyrost ciśnienia na skutek uderzenia hydraulicznego spowo-
dowanego zmianą prędkości średniej o Δυ, określa wzór Żu-
kowskiego:

 ∆p = ρa∆υ (6)

gdzie: 
a – prędkość rozchodzenia się fali ciśnienia w rurociągu. 

Okres T fali ciśnienia zależy od długości L rurociągu i wynosi: 

 T = 2L/a (7)

Na rys. 3 a przedstawiono inercyjny przyrost natężenia prze-
pływu w czasie po nagłym otwarciu zasuwy na początku ruro-
ciągu o długości ok 500 m, przed którą wysokość ciśnienia jest 
o H większa niż na wylocie z rurociągu. Na rys. 3 b przedsta-
wiono pulsację ciśnienia za zaworem za pompą po jego nagłym 
zamknięciu, przy długości rurociągu ok 4200 m. Każda również 
częściowa zmiana natężenia przepływu rurociągiem powoduje 
analogiczne zjawiska spowodowane inercją i sprężystością cie-
czy, proporcjonalne do tej zmiany.

Wymienione efekty, spowodowane stanami nieustalonymi, 
należy brać pod uwagę przy pomiarach charakterystyk pomp 
oraz przy regulacji ich parametrów pracy, szczególnie w przy-
padku długich rurociągów. W układach pompowych, których 
długość rurociągów nie przekracza kilkudziesięciu metrów, czy-
li jest o rząd mniejsza niż w przytoczonych przykładach, stan 
pracy ustalonej następuje po ułamku sekundy.

Rys. 2. Charakterystyki pompy i charakterystyka rurociągu; punkt 

pracy układu pompowego
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2. Koncepcja stanowiska badawczego
Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju informatyki. 

Na rynku pojawiają się niemal codziennie nowe programy 
wspomagające procesy badawcze w wielu dziedzinach nauki 
i techniki. Eksperymentator staje przed wyborem: zakupu spe-
cjalizowanego sprzętu z oprogramowaniem pomiarowym albo 
zbudowania własnego systemu pomiarowego i oprogramowa-
nia go z użyciem jednego z kilku dostępnych na rynku środo-
wisk programistycznych [3, 4, 5]. W tym drugim przypadku 
wymagana jest odpowiednia wiedza i doświadczenie metro-
logiczne z dziedziny skomputeryzowanych systemów pomia-
rowych.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono przykład realizacji 
systemu pomiarowego, który dedykowany jest zarówno prze-
mysłowi jak i prowadzeniu badań w instytucjach naukowych. 

Podstawowym założeniem przy komputeryzacji stanowiska 
do badań odbiorczych pomp odśrodkowych jest zwykle wyko-
rzystanie infrastruktury technicznej funkcjonującej dotychczas 
na stacji prób fabryki pomp. Pomiary z użyciem komputera 
wymagają uzupełnienia stanowiska o przetworniki wielkości 
fizycznych na elektryczne (ciśnienie, temperatura, poziom cie-
czy, strumień przepływu itp.) [6]. Ze względu na występujące 
zakłócenia elektryczne zdecydowano się na transmisję prądo-
wą sygnałów mierzonych. Jako urządzenie rejestrujące, przeli-
czające i przechowujące wyniki zastosowano komputer prze-
nośny klasy PC. Program obsługi realizuje pomiary wielkości 
charakterystycznych pomp wirowych, przeliczanie wyników 

Rys. 3. a) Inercyjny przebieg natężenia przepływu Q po zmianie punktu 

pracy układu pompowego; b) pulsacyjny przebieg ciśnienia w rurociągu 

po nagłym zamknięciu zasuwy za pompą

a)

b)
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pomiarów, zapisywanie w tablicach pomiarowych oraz kreśle-
nie charakterystyk energetycznych pomp wirowych. Dodatko-
wo umożliwia kalibrację torów pomiarowych oraz konfigurację 
systemu pomiarowego. 

Na rysunku 4 przedstawiono schemat stanowiska do wyzna-
czania charakterystyk pomp wirowych [7].

Obok wymienionych na rys. 4 punktów pomiarowych do-
datkowo prowadzone są pomiary temperatur łożysk pompy. 
Parametry elektryczne silnika napędowego przekazywane są 
do komputera bezpośrednio z układu falownika tyrystorowe-
go. Moment na wale pompy może być określany na podsta-
wie pomiaru mocy elektrycznej pobieranej przez silnik i jego 
charakterystyki sprawności albo za pomocą momentomierza 
zabudowanego między silnikiem a pompą. 

Pomiar charakterystyk pompy odbywa się w sposób inte-
raktywny. Po uruchomieniu programu zbierania danych na 
ekranie wyświetlane są aktualne wyniki, a po zatwierdzeniu 
z klawiatury wyniki są zapamiętywane (rys. 5). Zmiana wydaj-
ności pompy realizowana jest zaworem dławiącym na tłocze-
niu z napędem ręcznym lub z napędem elektrycznym, hydrau-
licznym albo pneumatycznym. Program sterowania napędem 
musi uwzględniać opisane we wstępie artykułu dynamiczne 
właściwości układu pompowego, w którym dokonywany jest 
pomiar. Zbyt krótkie okresy oczekiwań na kolejne ustalanie 
się przepływów w obiegach powodują histerezę wyników po-
miarów. Po zakończonych pomiarach obliczane są parametry 
pracy pompy, a na monitorze wyświetlane są tablice pomiarowe 
i charakterystyki pompy. Wszystkie wyniki zapisywane są na 
dysku twardym komputera.

3. Aparatura kontrolno-pomiarowa i przetworniki 
wielkości fizycznych

W skład systemu pomiarowego, przedstawionego na rysun-
ku 6, wchodzą trzy podstawowe bloki:

A. tor pomiarowy z przetwornikami wielkości fizycznych;
B.  moduł akwizycji danych z zestawem wzmacniaczy wejścio-

wych, zasilaczy i przyłączy (szafa pomiarowa);
C.  komputer klasy PC z oprogramowaniem do zbierania i wi-

zualizacji danych.

3.1. Tor pomiarowy
Zadaniem toru pomiarowego jest przetworzenie mierzonych 

wielkości fizycznych na elektryczne i dopasowanie ich do po-
ziomów napięć akceptowalnych przez moduł akwizycji danych. 
Przytoczone poniżej parametry metrologiczne toru pomiarowe-
go dotyczą konfiguracji użytej dla potrzeb badań prototypowej 
pompy okrętowej. Oprogramowanie pozwala dowolnie konfi-
gurować, w zależności od potrzeb, układ pomiarowy. Odpo-
wiednie informacje zostały umieszczone w opisie.

Rys. 5. Komputer pomiarowy z uruchomionym programem – ekran 

zbierania danych pomiarowych

Rys. 4. Stanowisko pomiarowo-badawcze: 1 – zbiornik otwarty; 2 – zasuwa odcinająca; 3 – rurociąg napływowy; 4 – przetwornik ciśnienia  

(manowakuometr); 5 – pompa; 6 – silnik elektryczny; 7 – tachometr; 8 – przetwornik ciśnienia (manometr); 9 – czujnik temperatury;  

10 – przepływomierz elektromagnetyczny; 11 – zawór regulacyjny; 12 – rurociąg tłoczny; 13 – szafa diagnostyczna z zespołem przyłączy pomiarowych; 

14 – przetwornik ciśnienia hydrostatycznego
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3.1.1. Pomiar ciśnienia
P1 –  Pomiar ciśnienia na ssaniu przed pompą: tensometryczny 

przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień typu A178 na za-
kres ±0,1 MPa, błąd podstawowy 0,2%, wyjście prądowe 
4–20 mA (możliwość podłączenia przetworników na inne 
zakresy ciśnienia).

P2 –  Pomiar ciśnienia za pompą: tensometryczny przetwor-
nik ciśnienia względnego typu CL1 na zakres 0–2,4 MPa 
z wyjściem prądowym 4–20 mA, błąd podstawowy 0,2%, 
(możliwość podłączenia przetworników na inne zakresy 
ciśnienia).

3.1.2. Wydajność pompy
Q/t –  Strumień chwilowy przepływającej wody: przepływo-

mierz zabudowany na stacji prób Fabryki Pomp GZUT 
Florek FM-200, Q = 540 m3/h, wyjście prądowe 4–20 mA 
(możliwość podłączenia przetworników na inne zakresy 
przepływów).

H –  Poziom wody w zbiorniku pomiarowym zabudowanym 
na stacji prób Fabryki Pomp GZUT; przetwornik hydro-
statyczny MC71 na zakres 4000 mm H2O, błąd podstawo-
wy 0,075%, wyjście prądowe 4–20 mA (możliwość pod-
łączenia przetworników na inne wysokości zbiorników 
pomiarowych).

3.1.3. Pomiar temperatury
Szczególnie w krótkich obiegach, charakterystycznych dla 

stacji prób pomp i dla największych mocy badanych agrega-
tów pompowych, należy brać pod uwagę wzrost temperatu-
ry wody w obiegu. Wynika to z tego, iż praktycznie cała moc 
przekazywana pompie przez silnik jest na skutek strat hy-
draulicznych w pompie i w obiegu przekształcana na energię  
cieplną [1].
T1 –  Temperatura wody: przetwornik rezystancyjny Pt100 

typu TP-921 z zabudowanym w głowicy przetworni-
kiem TCHF-2120, zakres 0–100°C wyjście prądowe 
4–20 mA, błąd przetwarzania 0,15%.

T2, T3 –  Temperatura łożysk pompy: przetworniki rezystancyj-
ne Pt100 typu TP-377 na zakres 0–300°C z zewnętrz-
nym przetwornikiem TCD-2135, wyjście prądowe 
4–20 mA, błąd przetwarzania 0,15%. 

3.1.4. Pomiar mocy mechanicznej
M –    Moment obrotowy: momentomierz tensometryczny 

Mt 500 Nm współpracujący z interfejsem pomiarowym 
BETA2000, komunikacja RS232.

N –    Prędkość obrotowa pompy: optoelektroniczny czujnik 
odbiciowy FT20R z układem przetwornika częstotliwości 
FP-S2, błąd przetwarzania 0,1%, wyjście 0–20 mA (możli-
wość podłączenia przetworników z wyjściem prądowym 
na inne zakresy, możliwość wzorcowania dla innych za-
kresów prędkości obrotowych).

3.1.5. Pomiar mocy elektrycznej
P, I –  Parametry zasilania silnika napędowego (moc, prąd): 

sygnały przekazywane prądowo 0–20 mA z optoizolacją 
bezpośrednio z falownika. 
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Rys. 6. Schemat blokowy układu pomiarowego

3.2. Moduł akwizycji danych
Jako podstawowego modułu do przetwarzania i akwizycji da-

nych użyto układu typu USB-26 z serii µDAQ firmy EAGLE. 
Moduł zawiera specjalizowany 14-bitowy przetwornik AC za-
budowany w niewielkiej obudowie z zewnętrznym zasilaczem 
i podłączany do komputera przy pomocy szeregowego łącza 
USB. Układ posiada 16 wejść analogowych próbkowanych 
z częstotliwością do 250 kHz. Ponadto posiada 24 wejścia/wyj-
ścia cyfrowe TTL w układzie zgodnym z 82C55 (3 × 8 bitów), 
co pozwala na przyjmowanie lub wysyłanie informacji typu 
0/1 (np. załącz – wyłącz). Wejścia analogowe modułu USB-26 
są typu napięciowego. W celu dopasowania do sygnałów prą-
dowych zastosowano konwertery U/I. 

Przetworniki pomiarowe wymagają zasilania napięciem sta-
łym. W kasecie pomiarowej zabudowano wzajemnie izolowa-
ny zespół zasilający przetworniki pomiarowe. Komunikacja 
z komputerem i przekazywanie danych do komputera odbywa 
się łączem USB.

4. Opis programu obsługi systemu pomiarowego
Do komunikacji użytkownika z systemem pomiarowym zo-

stał opracowany graficzny interfejs, zaprogramowany w śro-
dowisku LabVIEW 8.0, do którego dołączono kilkadziesiąt 
własnych bibliotek oraz procedur automatyzujących pracę pro-
gramu [8]. Oprogramowanie stanowiska badawczego, o nazwie 
LabMES, działa w środowisku Windows 2000 oraz XP. Istnieje 
również możliwość kompilacji programu w środowisku Linux.

LabMES został opracowany jako program służący do pomia-
rów charakterystyk przepływowych i nadwyżki antykawitacyj-
nej pomp odśrodkowych. Program umożliwia przeprowadzenie 

odpowiednich badań pompy o dowolnych parametrach prze-
pływowych zainstalowanej na przemysłowym stanowisku stacji 
pomp. W skład głównego programu wchodzą trzy podstawowe 
bloki: 
zl pomiar charakterystyk pompy H = f(Q), N = f(Q), h = f(Q);
zl pomiar nadwyżki antykawitacyjnej wysokości ssania;
zl postprocesowa obróbka wyników pomiaru.
Dwa pierwsze z nich opracowane zostały w celu zapewnienia 

pełnej kontroli wyników badań w trakcie prowadzenia pomiaru. 
Trzeci blok umożliwia wizualizacje, edycję, zapis oraz wydruk 
wybranych wyników badań.

Obsługa programu została sprowadzona do minimum. 
W pierwszej kolejności zadaniem użytkownika jest konfigu-

racja poprawnego toru pomiarowego. W tym celu stworzono 
moduł programu LabMES, o nazwie INTERFEJS, w którym ist-
nieje możliwość doboru dowolnego układu czujników ciśnień, 
temperatur, napięć itp. dopasowanych do konkretnego modelu 
badanej pompy (rys. 7). 

Typ tekstowy plików konfiguracyjnych tego modułu umożli-
wia proste dołączenie dodatkowych czujników o innych zakre-
sach pomiarowych, nieprzewidzianych w domyślnej konfigura-
cji programu, i tym samym pełniejsze dopasowanie stanowiska 
pomiarowego do potrzeb użytkownika. W plikach tych istnieje 
także możliwość ustawienia wstępnej korekcji błędu zera, nieli-
niowości wskazań czujników pomiarowych, konfiguracji wejść 
analogowych i cyfrowych oraz ustawienia parametrów próbko-
wania AC. Opcja zapisu różnych zestawów interfejsów pomia-
rowych z możliwością ich szybkiego wczytania zdecydowanie 
ułatwia dostosowanie systemu do standardowych stanowisk 
badawczych pomp wirowych. 
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Rys. 7.  

Ekran INTERFEJS do 

konfiguracji stanowi-

ska pomiarowego

Kolejnym ważnym modułem progra-
mu jest rozbudowane menu WŁAŚCI-
WOŚCI, w którym do dyspozycji użyt-
kownika jest szereg okien edycyjnych 
ułatwiających dokładny opis badanego 
modelu pompy. Okna te zostały zgru-
powane w trzech blokach: pierwszym, 
zawierającym podstawowe informacje 
o pomiarze i charakterystyce modelu 
badanej pompy; drugim, zawierającym 
dane niezbędne do wydruku kart po-
miarowych, oraz trzecim, zawierającym 
podstawowe informacje o parametrach 
niezbędnych do przeprowadzenia po-
miaru.

POMIAR to główny moduł programu, 
w którym w czasie rzeczywistym prze-
liczane i  wyświetlane są odpowiednie 
dane z przetworników podłączonych 
do systemu, zarówno jako dane licz-
bowe możliwe do edycji, jak również 
jako wykresy umożliwiające czasową 
obserwację przebiegu zmian wybra-
nych wielkości na dodatkowych wykre-
sach (rys. 8). Wielkości te po akceptacji 
przez użytkownika zostają przeliczone 
i zapisane w buforze pomiarowym. Mo-

duł POMIAR umożliwia ustalenie wielu 
parametrów pomiarowych, m.in.: czasu 
pomiaru, częstotliwości próbkowania, 
liczby próbek, poprawek korekcyjnych 
itp. Część z parametrów została ukryta 
w plikach konfiguracyjnych programu 
w celu uniemożliwienia przypadkowej 
ich zmiany w trakcie prowadzenia po-
miaru, co mogłoby wpływać na błędy 
w  wynikach pomiarowych trudne do 
interpretacji. Po dokonaniu całej serii 
pomiarowej istnieje możliwość zapisu 
wyników w formacie tekstowym, jak i w 
formacie programu Excel, z możliwością 
dalszej ich edycji.

Wymieniony wcześniej trzeci blok 
programu – postprocesowa obróbka 
wyników pomiaru – to rozbudowany 
podprogram ułatwiający przeliczanie 
i przedstawianie wyników pomiaru za-
równo charakterystyk, jak i krzywych 
nadwyżki antykawitacyjnej. Blok ten 
realizuje wiele funkcji, z których waż-
niejsze to: 
zl obliczenia punktów charakterystyki 
z danych pomiarowych uwzględnia-
jące zmianę parametrów otoczenia;

Rys. 8.  

Ekran POMIAR – 

główny moduł 

programu stanowiska 

pomiarowego



zl wyznaczenie antykawitacyjnej nadwyżki wysokości ssania 
NPSH oraz maksymalnej wysokość zasysania pompy;

zl procedura wydruku gotowych wykresów w postaci zestawów 
kart pomiarowych w języku polskim i angielskim dostosowa-
na do potrzeb użytkownika (rys. 9).
Pełna automatyzacja pomiaru charakterystyk będzie możliwa 

po zastosowaniu zasuw o liniowej charakterystyce z siłowni-
kiem sterowanym z komputera PC. Interesującą cechą progra-
mu pomiarowego może być fakt, iż poprzez zaimplementowa-
nie w nim rozszerzonych możliwości środowiska LabVIEW, 
obok omawianych podstawowych opcji pomiarowych, istnieje 
również możliwość nadzoru przebiegu procesu pomiarowego 
w sieci INTERNET. Przesyłając i odbierając dane od użytkow-
nika zdalnego, możliwy staje się monitoring przeprowadzanego 
pomiaru przez osoby trzecie w czasie rzeczywistym z innego 
komputera podpiętego do sieci.

5. Karta pomiarowa
Rysunek 9 przedstawia przykład wydruku (w języku polskim) 

karty pomiarowej charakterystyk prototypowej pompy wyko-
nanej dla GZUT SA [9].

Karta pomiarowa zawiera trzy grupy informacji: od góry, wy-
kres charakterystyki pompy, krzywa nadwyżki antykawitacyjnej 
wysokości ssania oraz tablica wyników wraz z podstawowymi 
danymi informacyjnymi badanej pompy. Na wykresie charak-
terystyki odcinek prostoliniowy (kolor czerwony) przedstawia 

Rys. 9. Karta pomiarowa charakterystyk prototypowej pompy 

reklam
a
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zakres pracy pompy, a znaczniki krzyżowe (kolor szary) – war-
tości parametrów nominalnych i zamawianych badanej pompy. 
Dane te wyznaczone są automatycznie przez program obsługi 
w procesie obróbki danych. Wszystkie punkty pomiarowe za-
warto w tablicy danych, na podstawie których wyznacza się 
także współczynnik stromości charakterystyki.
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