
2705/20 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

łożonym odbiornikiem. Do obliczenia wysokości 
potrzebne będą także straty liniowe i miejscowe 
powstające podczas tarcia cieczy o wewnętrzną 
powierzchnię rur oraz podczas czy kierunku prze-
pływu. w przypadku usytuowania w niewielkiej 

odległości od domu straty miejscowe oraz liniowe 
będą stanowić do 20% geometrycznej wysokości 
podnoszenia. Dlatego tak ważnym jest ustalenie 
podnoszenia wraz z odległością do domostwa 
wraz z wysokością najwyższego punktu odbioru.

Konstrukcje pomp głębinowych podzielić można 
na monoblokowe oraz śrubowe. Pompy mono-
blokowe zintegrowane są z silnikiem, który dostar-
cza do nich napęd. Silnik i elementy hydrauliczne 
stanowią zintegrowaną całość zamkniętą w jednej 
obudowie. To rozwiązanie używane do pompowa-
nia czystej lub tylko lekko zabrudzonej wody. Pom-
py śrubowe oparte są na działaniu śrub ślimako-
wych, wymuszają one ruch wody z części ssącej 
do tłocznej, które zasilane są przy użyciu tak zwa-
nych silników mokrych. Pompy o takim działaniu 
wykorzystywane są do użytku w domach jedno-
rodzinnych, gospodarstwa wiejskich etc.

Wydajność pomp głębinoWych

Pompy głębinowe stosujemy, gdy poziom lustra 
wody w studni jest poniżej ośmiu metrów, w war-
stwie wodonośnej. Pompy dobieramy w zależ-

ności od rodzaju studni: kopanej lub wierconej 
oraz biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na wodę 
i co za tym idzie ciśnienie, które pompa musi wy-
tworzyć. wydajność oferowanych przez Dambat 
pomp głębinowych, zależy od modelu urządzenia.
Pompę dobiera się do zapotrzebowania na wodę, 
zakładając, że wszystkie odbiorniki wody nie zo-
staną jednocześnie uruchomione. Dla przykładu, 
dom jednorodzinny, zamieszkiwany przez cztery, 
pięć osób, wydajność hydroforu powinna znaj-
dować się na poziomie 1-3 m3/h. pamiętajmy,  
że wydajność pompy powinna być mniejsza 
niż wydajność studni, dlatego kluczowe jest jej 
odpowiednie zaprojektowanie. Przekroczenie do-
puszczalnej wydajności grozi uszkodzeniem filtra  
i brakiem korzystania ze studni.
Również ważnym parametrem jest wysokość 
podnoszenia. Składa się na nią różnica pozio-
mów pomiędzy pompą głębinową a najwyżej po-

Jeśli inwestor postawił dom z daleka od miejskich zabudowań, może 
okazać się, że sieć wodociągowa tam nie sięga. Można kalkulować 
oczywiście doprowadzenie sieci, jednak jest to duży wydatek. Alternatywą 
jest zbudowanie własnego źródła wody, czyli studni głębinowej.

Jak działa pompa głębinowa?

Hydraulika w pompie składa się z wirników, wprawianych w ruch przez napęd pochodzący  
z silnika. Ruch wirnika powoduje wzrost ciśnienia po jednej jego stronie – po drugiej powsta-
je podciśnienie, dzięki czemu woda ze źródła przemieszcza się w górę przewodu łączącego 
pompę z punktem odbioru wody. wartość wytworzonego podciśnienia uzależniona jest od 
liczby wirników i prędkości ich obrotu. Bardzo ważnym elementem całej instalacji są filtry 
umieszczone pod pompą, których zadaniem jest oczyszczanie wody z zanieczyszczeń
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Obudowa silników głębinowych wykonywana jest 
ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304. Górna 
część korpusu jest elementem żeliwnym, zabez-
pieczonym antykorozyjną pokrywą. wał silnika 
głębinowego jest przystosowany do intensyw-
nej eksploatacji i odporny na przeciążenia me-
chaniczne i uszkodzenia. 
ważnymi częściami silnika głębinowego są rów-
nież łożyska kulowe oraz dławica mechanicz-
na – materiały użyte w pompach IBO to grafit  
i ceramika. Układ łożysk silnika smarowany jest 
cieczą wypełniającą silnik, która wyprowadza  
z niego straty energetyczne. Cała konstrukcja jest 
wyjątkowo szczelna, a budowa pozwala zabez-
pieczyć urządzenie przed np. utratą oleju, dzięki 
temu silnik przystosowany jest do pracy ciągłej 
w pionie i poziomie. wyposażone są w wodood-
porne złącza elektryczne, a ich uszczelnienia, ka-
ble i uzwojenia charakteryzują się najwyższym 
poziomem jakości europejskiej.
Stojąc przed wyborem silnika, trzeba pamiętać 

że dobry silnik głębinowy jest gwarancją bez-
piecznej i wieloletniej pracy pompy. Powinien 
zostać dobrany o jedną moc większą w stosun-
ku do wartości podanej w karcie doboru pompy 
i zanurzony na głębokość nie mniejszą niż 100 m. 
Silnik zabezpiecza się przed zwarciami, przecią-
żeniami, zanikiem fazy, asymetrią zasilania, obni-
żeniem napięcia czy nadmierną liczbą załączeń. 
Jego sprawność powinna przekraczać 70%. Sil-
niki głębinowe pracują bezobsługowo i wyposa-
żone są w samoregenerującą się żywicę stojana, 
która chroni silnik przed uszkodzeniem.
Obecnym standardem w produkcji silników głę-
binowych jest budowa pomp czterocalowch, 
które produkowane są zgodnie ze standardem  
ISO 9001. Na rynku dostępne są również silniki 6", 
8", 10" lub 12" o mocach od 0,25 kw do 400 kw.

Pompy głębinowe jako profesjonalne urządzenia 
są wykorzystywane również do studni kręgowych. 
Przekłada się to na lepszą wydajność urządze-
nia i bezpieczeństwo pracy. Często zastanawia-
my się czy średnica studni jest wystarczająca dla 
danej pompy głębinowej, jednak trzeba zwrócić 
uwagę na to czy studnia nie jest zbyt szeroka.  

Mając to na uwadze, należy pamiętać o podsta-
wowej zasadzie bezpiecznego montażu: pom-
pa głębinowa musi być zamontowana w rurze 
osłonowej lub jej konstrukcja musi opierać się  
o tzw. płaszcz chłodzący (pompa monoblokowa –  
zasysająca wodę od dołu).

Kiedy pompa W rurze osłonoWej? 

Rozważmy pompę IBO 3,5SDM 3-15 o średni-
cy 90 mm zamontowaną w: A – studni głębino-
wej o średnicy wewnętrznej 100 mm i B - stud-
ni kręgowej o średnicy 1 m. w przykładzie A 
pompa mając tylko 5 mm odległości od ścian-
ki, ma większe chłodzenie dzięki wodzie, któ-
ra otacza pompę, nieustannie przepływając do 
dokoła chłodzi i poprawia żywotność pompy.  
w przykładzie B pompa ma za dużą odległość od 
ścianki, jest to aż 0,5 m. woda zasysana jest na 
wysokości króćca ssącego, jednak wody jest za 
mało, żeby dojść do ruchu wokół silnika. Silnik 
nagrzewa się podczas pracy jednocześnie pod-
grzewając otaczającą go wodę w konsekwencji 
czego silnik pracuje w gorącej wodzie a to zna-
czącą zmiesza jego żywotność.
Trzymając się tych przykładów powstała zasada,  
że odległość pompy od ścianki powinna być 
nie mniejsza, jak 4 mm oraz nie większa niż 
100 mm.

silniK głębinoWy gWarancją 
niezaWodnego działania pompy

Silnik głębinowy napędza pompę zanurzenio-
wą. wypełnia go niskotoksyczny olej lub ciecz 
odporna na zamarzanie. Sprawdza się idealnie 
w zestawach hydroforowych wraz z pompą głę-
binową. Silniki głębinowe są szczelne i mogą 
pracować pod bardzo dużym ciśnieniem. Część 
z nich wykonywana jest w standardzie NEMA.  

pompy głębinowe ibo

warto przejrzeć ofertę polskiego producenta pomp głębinowych marki IBO, które jako 
pierwsze na rynku polskim, jak i europejskim zyskały przydomek pomp „antypiaskowych”. 
Przykładem są pompy z serii 2,5STM, 3STM, 3ti, 3SDM, 3,5SDM, 4SDM IBO. Mają konstruk-
cję opierającą się na tzw. pływających wirnikach – poszczególne stopnie pompy, mię-
dzy innymi wirniki zmieszczone są na wale pompy w taki sposób, aby zachowany został 
luz wzdłużny, tzn. całą część hydrauliczną znajdującą się wewnątrz tuby można przesunąć  
o kilka centymetrów w górę i w dół. Dzięki pozostawieniu luzu poszczególne stopnie pod-
czas uzyskania prędkości obrotowej zaczynają pracować od siebie w określonych odstę-
pach. Jeżeli do pompy dostanie się niewielka ilość piasku, która dla klasycznych konstrukcji 
potrafi być zabójcza, możliwe jest jego bezpieczne przepompowanie pomiędzy poszcze-
gólnymi stopniami bez ich uszkodzenia. Takie samo rozwiązanie zostało wykorzystane  
w pompach włoskiej produkcji IBO ITALY z serii FP4, które dodatkowo charakteryzują się 
rozwiązaniem „dry run pro” – zabezpiecza ono pompę przed uszkodzeniem w przypadku 
wystąpienia tzw. suchobiegu, czyli pracy pompy bez wody.
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