
Oceniając wydajność pompy należy zwrócić 
uwagę na dwa główne przepisy europejskie – 
Minimum Efficiency Index (MEI) oraz normy ISO 
(International Organization for Standardization). 
Każdy z nich ma inny cel w ocenie wydajności 
pompy. Ponadto każdy wymaga czegoś więcej niż 
tylko pobieżnego przeglądu wartości wydajności 
podczas wyboru pompy.

MEI
Minimum Efficiency Index (MEI) określa parametry 
pompy sprzedawanej na rynku europejskim. Jest 
to wartość liczbowa wskazująca, jak wydajność 
pompy w pewnych warunkach wypada na tle 
innych pomp dostępnych na rynku. 

Norma dla wydajności pompy wody wynosi 
≥0,40, co oznacza, że 40 procent pomp na rynku 
ma wydajność poniżej tego wskaźnika. MEI w 
wysokości ≥0,70 jest punktem odniesienia dla 
wydajności i odzwierciedla najlepszą technologię 
dostępną na rynku. Ponadto pompa o wskaźniku 
MEI ≥ 0,6, może mieć wydajność wyższą niż pompy 
z MEI ≥ 0,7, gdy wirnik jest dostosowany do 
szczególnego punktu pracy. Podczas wyszukiwania 

Metody badawcze dają znaczne 
różnice w ocenie wydajności pomp

najwydajniejszej pompy, pokazuje to znaczenie 
zapoznania się z wartościami wydajności  
dla określonego punktu pracy.

Normy ISO i ANSI/HI  
MEI jest tylko pierwszym progiem, który należy 
przekroczyć podczas oceny wydajności. Badania 
i certyfikacja przez Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną, jak również ANSI/HI 14.6, Pompy 
wirowe – badanie parametrów hydraulicznych przy 
odbiorze), przeznaczone są do ustalenia wydajności 
pompy i porównania ich z gwarancją producenta.

Norma ISO 9906 określa badanie parametrów 
hydraulicznych przy odbiorze dla pomp odśrodkowych. 
Aktualizacja z 2012 roku określa trzy poziomy odbioru. 
Norma ANSI/HI 14.6 zawiera trzy klasy dokładności i 
tolerancji dla kryteriów odbioru pomp, porównywalne  
z normą ISO 9906.

•  Klasy 1B, 1E i 1U z rygorystycznymi tolerancjami
•  Klasy 2B i 2U z szerszymi tolerancjami
•  Klasa 3B z jeszcze szerszymi tolerancjami

W zastosowaniach przemysłowych, które wymagają 
korzystania z wielostopniowych pomp wieloportowych, 

Ocena wydajności jest ważna, ale czasami  
jest myląca, co może wypaczyć proces wyboru 
pompy. W celu dokładnego oszacowania 
wydajności pompy wielostopniowej 
do dużych obciążeń, należy spojrzeć na 
sam proces badania, udokumentowany 
w publikowanych wykresach dla każdej 
pompy. Niespełnienie tego warunku może 
spowodować wybór pompy o wyższych 
wymaganiach energetycznych i większych 
kosztach energii w okresie użytkowania pompy, 
co stanowi marnowanie zasobów i pieniędzy. e-MPA Model
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norma ISO 9906:2012 zaleca Klasę 2B do badań,  
z tolerancją wydajności wynoszącą -5%. 

Ta sama pompa, badana przy tym samym przepływie, 
ciśnieniu, sile i szybkości dla Klasy 3B z tolerancją -7% 
zapewnia wyższą wydajność. Korzystanie z niższej klasy 
badania, wypaczy wynik i da większą wydajność ze względu 
na szerszą tolerancję.

Normy ISO i ANSI/HI są dopuszczalne dla każdej klasy 
badania, ale klas badania nie można porównywać w ocenie 
wydajności produktów konkurencyjnych. Ważne jest, aby 
wyjść poza wartości procentowe przy ustalaniu rzeczywistej 
wydajności pompy wielostopniowej.

Zapoznaj się z faktami
Podejmowanie świadomych decyzji co do specyfikacji pomp 
i podobnych porównań producentów, należy uwzględnić 
następujące etapy:

•   Sprawdzić w katalogu technicznym pomp, aby określić, 
która klasa badania jest używana i czy podano czynniki 
obniżające wydajność dla pozostałych klas badań.

•   Korzystając z internetowego narzędzia wyboru należy 
ustalić, czy program automatycznie dopasowuje krzywe 
do wybranej klasy badania i wybranego materiału.

•   Podczas sprawdzania pomp różnych producentów,  
należy zastosować te same poziomów jakości badań  
dla podobnych porównań.

Przy ustalaniu specyfikacji dużych pomp wielostopniowych, 
każdy punkt procentowy wydajności ma ogromny wpływ na 
koszty energii. Gdy wydajność pompy jest porównywana 
przy równych warunkach, staje się ona tylko jedną z części 
równania. Ponadto cena, jakość produktu, niezawodność, 
pomoc techniczna i edukacja są innymi ważnymi czynnikami, 
które należy wziąć pod uwagę w procesie wyboru pompy. 
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