
www.bb-press.hu

info@bb-press.hu

-PRESS

K I A D V Á N Y O K

Szivattyúk, kompresszorok, 
vákuumszivattyúk
Pumps, Compressors, 
Vacuum Pumps, Hungary
XXI. évfolyam – 2014

www.sz ivat tyu . lap .hu



profilaxis.hu

P r o f i l a x i s  K f t .  A  v i l á g o n   v e z e t ô  s z i v a t t y ú -  é s  m û s z e r g y á r t ó k  f ü g g e t l e n  f o r g a l m a z ó j a  1 9 9 0  ó t a .

2 0 4 9  D i ó s d ,  V a d r ó z s a  u .  1 3 .  T e l e f o n :  0 6  2 3  5 4 5 - 2 9 3 ,  0 6  2 3  5 4 5 - 3 9 3
G P S  k o o r d i n á t á k :  É 4 7 . 4 1 8 3 9 ° ;  K 1 8 . 9 4 2 7 1 °   •   p r o f i l a x i s @ p r o f i l a x i s . h u

25 évesek vagyunk…



www.hidrostal-pumps.hu
ÉRTÉKESÍTÉS ● SZERVIZ ● BÉRLÉS

Cím : 9082. Nyúl, Vasútsor u. 16. ● Tel. : 96/540-200 ● Fax. : 96/540-220

Centrifugálszivattyúk

❏ Szennyvíz szállítási és tisztítási technológiák

❏ Élelmiszeripar

❏ Papíripar

❏ Vegyipar

HIDROSTAL –utat mutat a szállítási feladatok megoldásában



programod van

2014. május 27–30.

IPAR NAPJAI 2014

IPAR NAPJAI néven 2014 májusában kerül megrendezésre 
a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban Magyarország 

egy 
-

tatására.

Az ipari rendezvényen -
 szekciók az alábbiak lesznek:

• INDUSTRIAUTOMATION (ipari elektronika, elektrotech-
nika, automatizálás)

• ENERGEXPO (energetika, energiagazdálkodás)
-

vattyúk, kompresszorok, tömítéstechnika)
• SUBCON (beszállítóipar, fémfeldolgozás)
• MACH&WELD (gépgyártás, hegesztéstechnika, robotika)

biztonságtechnika)
• LOGEXPO (ipari logisztika)

IPAR NAPJAI 2015
2015. május 26-29. között újra MACH-TECH Nemzetközi 
gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai szakki-
állítás, valamint INDUTRIAUTOMATION Nemzetközi ipari 
automatizálási szakkiállítás az IPAR NAPJAI keretein belül 
a Budapesti Vásárközpontban.

Üzlet van.



Tisztelt Olvasónk!

1994-ben jelent meg a „Szivattyúk, 
kompresszorok, vákuumszivattyúk” első 
száma, így ebben az évben már a XXI. 
évfolyamot jelentettük meg.

 Az első időszakban segítséget kaptunk 
a német partnerlapunktól, a magyar vi-
szonyokra adaptálva vettük át például a 
„Beszerzési forrás” táblázatokat. Pár év 
alatt megismerték a szakmai felhaszná-
lók a lapot, akik díjmentesen kapták és 
kapják azóta is ezeket az információkat.

  Jó érzés a kiállításokon találkozni ve-
lük, sokszor már olyankor megvan nekik 
a legújabb példány, nem is kell vinni be-
lőle.

  Talán csak egy hátránya van ennek 
a hosszú időszaknak: sok kedves szak-
mai ismerősünktől kellett már végleg 
elbúcsúznunk, akik már nem lehetnek 
közöttünk.  Sajnos azonban ez egy álta-
lunk nem szabályozható folyamat. Mint 
ahogy a gazdasági környezetünk is töb-
bé-kevésbé adott, ezen keretek között 
kell érvényesülni ebben a szegmensben 
is.

  Az idei számunkban is igyekeztünk 
sok hasznos témát feldolgozni: olvashat-
nak például az új hűtőbordás motortípus-
ról, konténeres vízturbina fejlesztésről, 
vagy éppen a csúszógyűrűs tömítések 
új szabványáról. De lehet találni írást az 
önfelszívó szivattyúkról, a folyadék-ada-
goló mérlegek dinamikai vizsgálatáról és 
a lakossági vízellátó szivattyúkról is.

Reméljük, hogy ez a szám is hasznos 
segítség lesz munkájuk során.

Bagi István
szerkesztő

Szivattyúk, 
kompresszorok, 

vákuumszivattyúk 
2014

Szerkesztő: 
Bagi István

Szaktanácsadó:
Valasek László

Kiadó:
BB-PRESS Kft.

1055 Budapest, Nyugati tér 8.

Tel.:  302-80-57

Fax:  302-80-57

E-mail: info@bb-press.hu

Web: www.bb-press.hu

Nyomdai előkészítés:  
Závori Márta 

zavorimarta@t-online.hu

Nyomdai munkálatok:
PAUKER 

Nyomdaipari Kft.

1047 Budapest

Baross u. 11-15.

Felelős vezető: 
Vértes Gábor

ISSN szám:  1219-1108

A kiadványban közölt 
hirdetések és PR-cikkek 

tartalmáért a Kiadó 
felelősséget nem vállal.



2 SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014

SZ – Szivattyúk, T – Tömítések (a szivattyúk adattáblázatának 67. rovatában találhatók),
K – kompresszorok, VSZ – Vákuumszivattyúk

ABB KFT. .............................................................................................................................. 114 K

AERZEN HUNGARIA KFT. ....................................................................................... 114, 120 K, VSZ

ALFA LAVAL KFT. ........................................................................................................36, 106 SZ

AQUA VERTEX ZRT. ....................................................................................................67, 106 SZ

AQUALIFT KFT. ............................................................................................................25, 106 SZ

AQUARING KFT. ..........................................................................................................25, 106 SZ

ATLAS COPCO KFT. .......................................................................................................... 114 K

AXIS MÉRNÖKI KFT. .......................................................................................... 98, 114, 120 K, VSZ

BEGA KOMPRESSZOR KFT. ........................................................................................... 114 K

BTK KFT. ................................................................................................................................92 K

BUSCH VACUUM KFT. ................................................................................................99, 120 VSZ

CHESTERTON HUNGARY KFT. ......................................................................................106 SZ

CHETRA BUDAPEST KFT. .........................................................................................17, 106 SZ

COLLIN CENTER PLUSZ KFT. .................................................................................40, 106 SZ

D-TECH KFT. ............................................................................................. 25, 78, 79, 106, 116 SZ, K 

DANFOSS KFT.  ............................................................................................. 49, 106, 114, 120 SZ, K, VSZ

DEFÉM KOMPRESSZOR-TECHNIKA KFT. ........................................................... 96, 116 K

DENV-AIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. ....................................................... 97, 116 K

E-VÁKUUMTECHNIKA KFT. ...........................................................................................120 VSZ

EAGLEBURGMANN HUNGÁRIA KFT. .................................................... 41, 106, 116, 120 SZ, K, VSZ

ELEKTRO-GENERÁL KFT. ........................................................................................10, 108 SZ

EXTREN KFT. ................................................................................................................64, 108 SZ

FERRY CONTACT KFT. ....................................................................................................120 VSZ

GANZ ENGINEERING ÉS ENERGETIKAI GÉPGYÁRTÓ KFT. .........................80, 108 SZ

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. ...................................................... 116, 120 K, VSZ

GRUNDFOS HUNGÁRIA KFT. .............................................................................46, 53, 108 SZ

GYARMATI MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁS ......................................................................108 SZ

HB DRUVAK KFT. ................................................................................................. 99, 116, 122 K, VSZ

HELIKONTHERM KFT. ....................................................................................................108 SZ

HENKEL MAGYARORSZÁG KFT. .......................................................................... 116, 122 K, VSZ

HIDROMECHANIKA SZÖVETKEZET ............................................................64, 108, 122 SZ,VSZ

HIDROSTAL KFT. ..................................................................................................... B2A, 108 SZ

HÍRÖS MESTER KFT. ........................................................................................................108 SZ

HOKER KFT. ..................................................................................................................85, 108 SZ

HOMAS KFT .......................................................................................................... 10, 108, 116 SZ, K

HUNGARO SYSTEM'S KFT. .........................................................................................37, 70 SZ

HUNGEXPO ZRT. ................................................................................................ B2B, 88, 103

INNOPRESS KFT. ................................................................................................................108 SZ

INS IPARI ALKALMAZÁSOK ZRT. ....................................................................29, 32, 108 SZ

JOHN CRANE HUNGARY KFT ................................................................................ 108, 116 SZ, K

KELET-ATLASZ KOMPRESSZOR KFT. .................................................................. 96, 116 K

KOMPRESSZOR-TECHNIKA KFT.  .......................................................................... 96, 116 K 



SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014 3

SZ – Szivattyúk, T – Tömítések (a szivattyúk adattáblázatának 67. rovatában találhatók),
K – kompresszorok, VSZ – Vákuumszivattyúk,

KON-TRADE+ KFT. ......................................................................................................99, 122 VSZ

KSB SZIVATTYÚ ÉS ARMATÚRA KFT. ......................................................................... 110 SZ

LUTZ-SZIVATTYÚK .............................................................................................. 47, 110, B4 SZ

MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET ..........................................................................................89

MEDFOUR KFT ............................................................................................................. 96, 116 K

MEDIKER KFT. ............................................................................................................. 70, 110 SZ

MULTIENERGEX KFT. ................................................................................ 37, 110, 116, 122 SZ, K, VSZ 

NABLA VÁLLALKOZÁSI ÉS KERESKEDELMI KFT. .................................. 76, 110, 122 SZ, VSZ

OMRON KFT. .........................................................................................................................54

PENTAIR MAGYARORSZÁG KFT.  .......................................................................... 28, 110 SZ

PRESS AIR KFT. .................................................................................................................. 118 K

PROFILAXIS KFT. ................................................................................... B2, 68, 69, 110, 122 SZ, VSZ

PROKOMP HUNGARY KFT. ....................................................................................... 97, 118 K

PROMINENT MAGYARORSZÁG ADAGOLÁSTECHNIKAI KFT. .................... B1, 110 SZ

PUM PR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  ................................................ 110 SZ

RITZ KÉPVISELET – HUNGARO SYSTEM’S KFT. .............................................. 37, 110 SZ

SIEMENS ZRT. ............................................................................................... 38, 110, 118, 122 SZ, K, VSZ

SIGMA KÉPVISELET – HUNGARO SYSTEM’S KFT. ........................................... 70, 110 SZ

SKF ZRT. .................................................................................................................................55

SPX FLOW TECHNOLOGY HUNGARY KFT. ............................................................... 112 SZ

STERLING FLUID SYSTEMS HUNGÁRIA KFT. .................................... 18, 112, 118, 122 SZ, K, VSZ

SULZER PUMPS WASTEWATER HUNGARY KFT. ..................................................... 112 SZ

SYNCHRODAN KFT. .................................................................................... 48, 112, 118, 122 SZ, K, VSZ

THALKER KERESKEDELMI ÉS SZERVIZ KFT. ........................................... 24, 112, B3 SZ

TORR VÁKUUM ÉS GÉPIPARI BT .................................................................................122 VSZ

TRADE-TECHNIK KFT. ...................................................................................... 96, 118, 122 K, VSZ

VALASEK SZIVATTYÚTECHNIKA KFT. ................................................. 71, 112, 118, 122 SZ, K, VSZ

VERBIS KFT. ............................................................................................................ 20, 23, 112 SZ

VERDER HUNGARY KFT. .................................................................................... 19, 86, 112 SZ

WEIR MINERALS HUNGARY KFT. ................................................................................ 112 SZ

WILO MAGYARORSZÁG KFT. ....................................................................................... 112 SZ

XYLEM WATER SOLUTIONS KFT ........................................................................... 33, 112 SZ



4 SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014

TARTALOM

Dr. Kovács László, Dr. Váradi Sándor
Folyadék-adagoló mérleg 
dinamikai vizsgálata .........................................6

Dr.Ábrahám Ferenc, Török László, Vincze 
Lászlóné dr.
A bajai Eötvös József Főiskola megújult 
Víztechnológiai Telepe ....................................11

Erdős Tibor 
Az ABB bemutatja az új nagyfeszültségû 
hűtőbordás motortípusát, új szintet felállítva 
ezzel a villanymotorok terén ..........................15

A Chetra Budapest Kft. csúszógyűrűs 
tömítés felújító műhelye .................................17

TSURUMI és egyéb szivattyú 
újdonságok a VERBIS KFT palettáján ........20

Dienes György
Lakossági vízellátó szivattyúkról 
általánosságban, röviden ................................26

Institórisz Árpád
Egyedi megoldások forgódugattyús 
szivattyúk terén: 
NETZSCH TORNADO® T2..........................29

Flygt MyConnect Moduláris vezérlőcsalád 
a víz- és szennyvizes alkalmazásokra 
optimalizálva ...................................................33

Simotics motorok a frekvenciaváltós 
üzemmódhoz ....................................................38

Új API 682 standard a csúszógyűrűs 
tömítéseknél és az ellátórendszereknél  .........42

Az új átfolyásmérő generáció: Lutz 
átfolyásmérő TS és HDO építősorozatban ....47

Berentei Norbert
Röviden a teljesítménytényezőkről ................49

Farkas Csaba
Új, nagyteljesítményű frekvenciaváltók az 
Omron kínálatában .........................................54

Új SKF többfunkciós állapotjelző 

a költséghatékony és egyszerű 

állapotfelügyelethez .........................................55

Kalmár, L., Szabó, Sz., Janiga, G., Fodor, B., 

Soltész, L. 

Egyfokozatú turbófúvó aggregátok áramlási 

jellemzőinek numerikus és kísérleti 

meghatározása .................................................57

Járulékos kisvízerőmű 

a Hármas-Körösön ..........................................65

Valasek László 

Önfelszívó szivattyúk ......................................72

Tóth Ferenc 

Szivattyúhajtás harckocsi motorral ..............74

A mágneskuplungos szivattyúk 

új generációja, tiszta és szilárd anyaggal 

szennyezett közegekre 

FLOWSERVE - INNOMAG ..........................77

Kovács János, Egyed Csaba

Konténeres vízturbina fejlesztése 

a Ganz EEG Kft.-ben ......................................80

Dr. Fábry Gergely

Az oldalcsatornás fúvók és 

vákuumszivattyúk sokrétű felhasználása ...100

Sikerrel debütált az AUTOMOTIVE 

HUNGARY! ...................................................103

BESZERZÉSI FORRÁS 

TÁBLÁZATOK ..................................... 105-123

    Szivattyúk .......................................... 106-113

    Kompresszorok ...................................114-119

    Vákuumszivattyúk ............................ 120-123



SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014 5

CONTENTS

Dr. László Kovács, Dr. Sándor Váradi
Dynamic testing of a liquid batch 
weighing scale ....................................................6

Dr. Ferenc Ábrahám, László Török, Vincze 
Lászlóné dr.
The new Water Technology Plant of the Eötvös 
József College in Baja  ....................................11

Tibor Erdős 
ABB introduces a high-voltage motor with a 
new type of heatsink Setting a new level in the 
fi eld of electric motors  ...................................15

Slip ring seal refurbishment workshop of 
Chetra Budapest Ltd.  ....................................17

TSURUMI pumps and other new items in the 
offering of VERBIS Ltd. .................................20

György Dienes
A brief introduction to public water supply 
pumps in general  ............................................26

Institórisz Árpád

NETZSCH company shows its 
revolutionary new TORNADO® T2 rotary 
piston pump .....................................................29

Flygt MyConnect Modular controller 
family optimized for water and wastewater 
applications  .....................................................33

SIMOTICS motors with 
inverter operation ...........................................38

New API 682 standard for slip ring 
seals and supply systems  ................................42

The new generation of fl ow meters: the Lutz 
fl ow meter in the TS and HDO construction 
series .................................................................47

Norbert Berentei
A few words on performance factors  ...........49

Csaba Farkas
New, high power inverters from Omron .......54

New SKF multifunctional status 

indicator for cost-effective and simple 

status monitoring  ...........................................55

L. Kalmár, Sz. Szabó, G. Janiga, B. Fodor, 

L. Soltész 

Determination of fl ow characteristics of one-

stage turbine blower aggregates numerically 

and experimentally ..........................................57

A small auxiliary hydroelectric power plant on 

the Hármas-Körös river .................................65

László Valasek 

Self-priming pumps  .......................................72

Ferenc Tóth 

Pumps driven by tank engine.........................74

The new generation of magnetic drive 

pumps, both for clean media and for media 

contaminated with solids FLOWSERVE - 

INNOMAG ......................................................77

János Kovács, Csaba Egyed

Development of a containerized water turbine 

at Ganz EEG Ltd.  ..........................................80

Dr. Gergely Fábry 

Various uses of side channel blowers and 

vacuum pumps ..............................................100

The successful debut of AUTOMOTIVE 

HUNGARY! ...................................................103

TABLES OF SOURCES 

OF PROCUREMENT .......................... 105-123

    Pumps  ................................................ 106-113

    Compressors .......................................114-119

    Vacuum pumps .................................. 120-123



6 SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gépészmérnöki Karán a Hidrodinamikai 
Rendszerek Tanszéken folyó oktató munkánkban 
nagy súlyt helyezünk a komplex mérnökképzésre, 
azaz a mérnök számára szükséges munkaterületek 
minden részét egyenszilárdságúnak tekintve 
fejlesztjük. Fentiekre példaként mutatunk egy 
esetet, ahol a megoldandó feladat elméleti 
hátterének tanulmányozása után, matematikai 
fi zikai modellalkotással jutunk el a problémát 
leíró másodrendű differenciálegyenlethez, 
majd annak két elsőrendű differenciálegyenlet 
rendszerré alakításával, Runge-Kutta módszer 
alkalmazásával a megoldást leíró függvények 
meghatározásához. Az elméleti munkát kiegészítve 
kísérleti berendezés tervezésével, megépítésével 
és a szükséges kísérletei munka elvégzésével, 
feldolgozásával válik teljessé a mérnöki alkotás.

A fenti mérnöki alkotás első lépcsőjét mutatjuk 
be az alábbi feladatban. A cikkben bemutatandó 

feladat az ókorban megépített folyadék adagoló 
számítása. 
Alexandriai HÉRON1 ókori görög matematikus, 
fi zikus, feltaláló kb. 2050 évvel ezelőtti találmánya 
az 1. ábra szerinti folyadék-adagoló mérleg, 
amelynek dinamikai vizsgálatát tűztük ki célként 
jelen cikk megírásakor.

Az „O” tengely körül elbillenni képes mérlegkarok 
egyik végén egy „m” jelű, kiegyensúlyozáshoz 

Folyadék-adagoló mérleg dinamikai 
vizsgálata 

Alexandriai HÉRON ókori görög matematikus, fi zikus, feltaláló kb. 2050 évvel ezelôtti találmánya egy folyadék-adagoló 
mérleg. A cikk a fenti eszköz mozgástörvényeit mutatja be. A matematikai-fi zikai modell alapján a fenti eszköz mozgásának 
leírására egy másodrendû differenciálegyenlethez jutunk, majd annak két elsôrendû differenciálegyenlet-rendszerré 
alakításával, Runge-Kutta módszer alkalmazásával jutunk a megoldást leíró függvények meghatározásához. A bemutatott 
mintapéldával a cikk illusztrálja, hogy a magyar mérnök generációk nevelésében fontos szerepet játszó „Pattantyús-iskola” 
a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszéken folyó oktató munkában ma is él.

HÉRON was a famous Greek mathematician, physicist, inventor in the ancient world. One of his inventions was the liquid 
feeding weighing machine about 2050 years ago. The paper presents the laws of motion of this instrument. Based on 
the mathematical-physical model a second order ordinary differential equation was found which can be separated into 
two fi rst order differential equations. This system of equations can be solved numerically by the Runge-Kutta method. The 
paper illustrates on an in details elaborated example that the “Pattantyús-scool” having played an important role in training 
Hungarian engineers over the years is still living at the Department of Hydrodynamic Systems.

1 Héront nemcsak hazájában, hanem az egész Római Birodalomban híressé tették technológiai írásai és találmányai. Legfontosabb műve: 
a Metrika, amelyben először írja le a háromszög területének Héron-féle kiszámítását az oldalhosszak alapján; a Dioptria, geodéziai és 
csillagászati eszközök, többek közt a teodolit egyik előfutárának leírásával; a Mekhanika emelőszerkezetek, fogaskerék áttételek szerkesztési 
tanácsaival és egyebekkel; a Pneumatika, amelyben víz és gáznyomással működtetett rendszerek leírását találjuk meg [1]. Mechanikai 
alkotásai közül a legismertebbek a tűzgyújtásra és kioltásra létrejövő levegő tágulást/összenyomódást kihasználó templomajtót működtető 
szerkezet, a pénzdobásra működő szenteltvíz-adagoló automata, összenyomott levegővel működő szökőkút, automata bábszínház, víziorgona 
és olajütő. [2] 

1. ábra. A készülék vázlata

egyik végén
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választott tömeg, míg a másik végén egy csuklós 
felfüggesztésű „V” térfogatú, folyadékgyűjtő 
edény helyezkedik el. Ez utóbbiba a fölötte 
elhelyezett nagy felszínű folyadék tárolóedényből 
a „d” átmérőjű kifolyónyíláson a szerelvény 
kinyitásának pillanatában állandó „h” szintet 
feltételezve állandó sebességgel áramlik ki a 
folyadék, ami tölteni kezdi a „V” térfogatú edényt 
és ennek hatására a mérleg az induló, vízszintessel 
„a” szöget bezáró helyzetből elkezd mozogni. A 
kar vízszintes helyzetében a „V” térfogatú edényt 
csuklós felfüggesztéséből kibillentve kiüríthető. 
A fenti mozgás leírásához a 2. ábrán látható 
jelöléseket választjuk:

2. ábra. A kétkarú mérleg matematikai fi zikai modellje

ahol  a kiegyensúlyozó tömeg

  és  a karok tömegei

  az üres edény tömege

  és  a karok hossza

3. ábra. Vázlat a karok tehetetlenségi nyomatékának 

számításához

A karok tehetetlenségi nyomatéka az „O” 
forgástengelytől mért „x” távolság fi gyelembe 
vételével, homogén tömegeloszlást és állandó 
keresztmetszetet feltételezve a 3. ábra jelöléseivel 
az alábbiak szerint írható:

      
     
     (1)

ahol „Ak” a karok keresztmetszete
 „r” a kar sűrűsége

          (2)
          (3)
          (4)

;

       (5)

Írjuk fel az „O” forgástengelyre ható nyomatékokat:

          (6)

         (7)

          (8)

Ahol ; , 
 ;  

„A” a folyadéksugár keresztmetszete
„v” a folyadéksugár sebessége

Newton 2. törvénye forgó mozgásra az alábbiak 
szerint írható:

         (9)

A bevezetett jelölésekkel
     (10)

Felhasználva:  és  változókat 
a két elsőrendű differenciálegyenletből álló 
egyenletrendszer Runge-Kutta módszerrel meg-
old ható. A fenti megoldásban a folyadéksugár 
impulzusát elhanyagoljuk.

Peremfeltételek: ; ; ; 
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A mozgás időbeli lefutását a mintapélda alábbi 
adataival számoljuk:
A  magas vízszintet tartalmazó tartályból 
kifolyó vízsugár sebessége:

A kifolyónyílás átmérője: 
Az állandó térfogatáram: 

A víz sűrűsége: 
A kétkarú mérleg induló szöge: 
A mintapélda tömeg és karhossz adatai:

; ; ; ; 

Az edény tömege az induló nyomatéki 
egyensúlyból
(t = 0 esetén ) számítható: 

Az első mintapélda eredményei:

4. ábra. A mérleg vízszintessel bezárt szögének és 

szögsebességének változása az idő függvényében

5. ábra. A mérleg szöggyorsulásának változása az idő 

függvényében

A jelenséget sok paraméter befolyásolja: a 
térfogatáram, illetve a kifolyónyílás átmérője és 
a kifolyás sebessége, azaz a tárolóedényben lévő 
folyadékoszlop magassága, a folyadék sűrűsége, a 
karhosszak mérete stb.

6. ábra. A térfogatáram paraméter hatása a mérleg 

vízszintessel bezárt szögének időbeli változására

A mozgás időbeli lefutásának egyik legfontosabb 
paramétere a mérlegre érkező folyadéksugár 
„q” térfogatárama, ezért bemutatjuk ennek a 
paraméternek a hatását: 

6-8 ábrán: q 2q 3q

q [m3/s]= 4,35E-05 8,7E-05 1,31E-04

7. ábra. A térfogatáram paraméter hatása a szögsebesség 

időbeli változására
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8. ábra. A térfogatáram paraméter hatása a szöggyorsulás 

időbeli változására

9. ábra. A mérleg vízszintessel bezárt szögének és 

szögsebességének változása az idő függvényében (a kar és 

edény tömegek elhanyagolásával)

A mérlegkarok tömegeinek és a folyadék-gyűjtő 
edény tömegének elhanyagolásával adódó 
eredményeket a 9.-10. ábrákon mutatjuk be. A 
számítás során numerikus okok miatt m20=0,00001 
kg értékkel futtattuk a programot.

10. ábra. A mérleg szöggyorsulásának változása az idő 

függvényében (a kar és edény tömegek elhanyagolásával)

Amennyiben a folyadéksugár impulzusát is 
fi gyelembe vesszük, úgy a modell az alábbiak 
szerint módosul:

11. ábra. A folyadéksugár impulzusának fi gyelembe vétele

A mérlegkar kerületi sebessége:

      (11)

Az impulzuserő:

  (12)

A kiömlő folyadéksugár kontrakcióját el ha nya gol-
va, a kifolyónyílás d átmérőjével számolva

     (13)

Az impulzuserő nyomatéka
     (14)

Ezzel a differenciálegyenlet általános alakja
 (15)

12. ábra. A mérleg vízszintessel bezárt szögének és 

szögsebességének változása az idő függvényében
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13. ábra. A mérleg szöggyorsulásának változása az idő 

függvényében

Az eddigi elméleti eredmények ellenőrzése céljából 
kísérleti berendezést tervezünk, készítünk és azon 
mérésekkel kívánjuk igazolni, alátámasztani, 
összehasonlítani, validálni az eddig elérteket.

A bemutatott gondolatsort Pattantyús Ábrahám 
Géza professzor ma is érvényes soraival fejezzük 
be: „A gépészmérnöki hivatás felelősségteljes 
gyakorlásához az alapos szaktudáson felül széles 
látókörre és felelősségteljes tudásra van szükség”.

Irodalom:
[1] A technika krónikája. p: 74, Offi cina Nova, 
Budapest, 1991
[2] Korényi Zoltán, Tolnai Béla: Az áramlás- és 
hőtechnika nagyjai, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 
2007
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A bajai Eötvös József Fõiskola 
megújult Víztechnológiai Telepe

A VÍZTECHNOLÓGIAI TELEP MÚLTJA
Az építőmérnök képzés igényli a műveltető 

rendszerű gyakorlati oktatást. Ez a tervezési gya-
korlatokon túl az üzemi közmű vagy legalább 
félüzemi technológiai rendszeren történő mérést, 
észlelést jelenti. Ez utóbbi a laboratóriumi modell-
nél lényegesen nagyobb méretet jelent, ami gya-
korlatilag a hidraulikai folyamatoknál a hasonló-
ságelméleti összefüggésekből következő méretnö-
velési módszerek alkalmazását teszi lehetővé.

A gyakorlati képzés egyik pillére a Víztechno-
lógiai Telep, amelynek tervezése/építése a 70-es 
években kezdődött el, és az OVH fi nanszírozta. 
A projekt tartalma közben megváltozott, végül a 
Vízellátás-Csatornázás Tanszék tervei alapján ké-
szült el a víztechnológiai rendszer. 

1982-es átadása óta nagy felújításon nem esett 
át. Az utóbbi évtizedben a vízkivételi mű felújí-
tása megtörtént, de a technológia többi része na-
gyon elavult állapotban volt. A 90-es évek végé-
re üzemszerű működésre már nem volt alkalmas. 
Több intézményfejlesztési koncepciónak is része 
lett a Víztechnológiai telep felújítása, de lendüle-
tet 2009-2010-ben kapott egy TIOP 1.3.1. pályá-
zatos fejlesztési koncepció során.

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
A fejlesztési célkitűzéssel összhangban a 

meglévő, de az elmúlt 30 év alatt amortizálódott 
1.000 m3/d névleges kapacitású félüzemi 
felszínivíz tisztító technológiai rendszerünket 
max. 840 m3/d hidraulikai kapacitású kompakt 
technológiai rendszerré kívántuk modernizálni.

A pályázatban megfogalmazott rekonstrukciós 
elképzelések alapján kiviteli terv készült.

A tervezés a már a 90-es években elkészített 
fejlesztési tanulmánytervben lefektetett koncep-
cióból indult ki, fi gyelembe véve a közel másfél 

évtized alatt bekövetkezett műszaki fejlődést. A 
technológia fejlesztésénél a – az intézet területén 
kívül fekvő – meglévő és gépészetileg felújított 
műtárgyat változatlanul hagyva, a meglévő szi-
vattyú vízszállításával megegyező kapacitással 
terveztük a technológia legfőbb elemeit. A víz-
technológiai telep rekonstrukciója elsősorban a 
gépészeti berendezések, felszerelések felújítására, 
cseréjére, technológiai kiegészítésére, a techno-
lógiai rendszer műszerezésére, részleges folyam-
irányítás kiépítésére, másodsorban a műtárgyak 
felújítására irányult. A rekonstrukció tervezéséhez 
elvégeztük a műtárgyak építési és technológiai gé-
pészeti felmérését.

A fő célkitűzésen (modernizáláson) túlmenően 
a projekt javaslatot tett új kutatási és oktatási le-
hetőség kidolgozására és megvalósítására, a szak-
mai, de társadalmi szinten is aktuális víztakarékos 
párhuzamos vízellátó rendszerek (ivóvíz- és a pár-
huzamos ún. szürkevíz rendszerek, jellegzetesen 
WC-öblítővíz-hálózat) létesítésének, üzemelte-
tésének kísérletes vizsgálatára és tartósüzemben 
műszaki-gazdasági elemzésre lehetőséget nyújtó 
adatok szerzésére, feldolgozására, diszkussziójá-
ra.

A VÍZTECHNOLÓGIAI TELEP REKON-
STRUKCIÓJA

A Víztechnológiai Telep korszerűsítése a TIOP-
1.3.1-07/2/2F-2009-0004 azonosító számú „A 
Dél-alföldi Tudáspólus felsőoktatási infrastruk-
túrájának fejlesztése” c. pályázat támogatásával 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 
az alábbi források felhasználásával valósult meg 
a Szegedi Egyetem gesztorságával, 117,9 millió 
forint összköltséggel.

A 2011 tavaszán átadott felújított víztechnoló-
gia rendszer továbbra is a Kamarás-Dunai vízki- 
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vételre alapozva készült el. A tisztító rendszerbe 
kerülő nyersvízbe derítő és egyéb (pl. előklór) 
vegyszerek adagolása mellett műszennyezés(ek) 
bevitelére is lehetőség van. A vegyszerezett víz 
vagy gyorsbekeverő és fl okkulátoron keresztül 
függőleges átfolyású ülepítőbe vagy az egyenára-
mú iszapfölözéses vagy az ellenáramú, lemezbe-
tétes derítőbe vezethető. Különböző technológiai 
konstellációk beállításával az újonnan kialakított 
nyitott vagy meglévő és felújított zárt gyorsszűrő-
re koagulált-fl okkulált vagy derített víz vezethető. 
További vízkezelési lehetőségekként aktívszén ad-
szorpcióra, ózonozásra, Na-hipoklorit, klór-dioxid 
adagolására ill. UV fertőtlenítésre van lehetőség. 
Sziget üzemmódban ioncserés lágyító és fordított 
ozmózis berendezés üzemeltetésére is lehetőség 
van.

Víztechnológiai rendszer blokkvázlat

A felszínivíz kezelő sorhoz és a szürkevíz keze-
lő rendszerekhez távfelügyeletet biztosító Vision 
alapú folyamatirányító rendszer létesült a rendszer 
üzemállapotait jellemző adatok gyűjtésével napló-
zásával, megjeleníthetőségével.

SZÜRKEVÍZ RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA
A technológiai rendszer rekonstrukciója mel-

lett sor került az oktatási épületben és a Víztech-
nológiai Telepen egy-egy-szürkevízrendszer ki-
alakítására, amelyek kutatási-oktatási mintaterü-
letek kialakítását jelentik, amellett az intézmény 
ivóvíz felhasználást csökkentik. Az oktatási épü-
let szürkevíz ellátásának vízbázisa, az udvarában 
lévő csőkút. A kútvizsgálatok (próbaszivattyúzás, 
tisztítás, gáz-víz viszony vizsgálat stb.) elvégzése 
után az üzemeltetésből kivett kút ismét üzembe 

állt. A kútakna átalakítása (födémszigetelés, ajtó 
elhelyezés, burkolások, világítás stb.) után auto-
matikus üzemű vízszűrő berendezés, nyomásfo-
kozó egység telepítésére kerül sor, amely szürke-
vízzel látja el az oktatási épület WC-blokkjait. Eh-
hez az épületen belüli épületgépészeti vezetékek 
részleges átszerelésére is szükség volt.

Hasonló rendszer kiépítésre került sor a Víz-
technológiai Telepen is, de alapvetően az ottani 
kis mélységű csőkútra alapozva. Itt alternatív víz-
források, felszíni víz (Kamarás-Duna), csapadék-
víz víz felhasználására is lehetőség van.

A két szürkevíz mintaterületen egyrészt a csa-
padékvízből (meglévő csapadékvíz átemelő mű-
tárgy és záportározó), másrészt a nem ivóvíz mi-
nőségű vizet szolgáltató, meglévő, üzemeltetésben 
felhagyott mélyfúrású kút vizéből ún. szürkevíz 
előállítása szintén alkalmas tényszerű adatgyűj-

Blokkosított műtárgy a rekonstrukció előtt

Blokkosított műtárgy a rekonstrukció után



SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014 13

tés és kapcsolódó gazdasági adatok elemzésével 
a jelenleg hiányzó hazai források alapján hiteles 
információ megosztására.

A zárókonferencián előadás keretében számol-
tak be a főiskola tervezői ill. szakértői jogosult-
sággal rendelkező oktatói a próbaüzemi tapasz-
talataikról, Dr. Melicz Zoltán az  MKK dékánja 
pedig az együttműködési,  kutatási lehetőségekre 
hívta fel a fi gyelmet.

A FÉLÜZEMI VÍZMŰ PRÓBAÜZEME
A próbaüzem célja a bázis technológiai rend-

szerek hosszabb üzemidejű, változó terhelés és 
vegyszerezés melletti működésének vizsgálata a 
teljesítő-képesség, üzemi hatásfok megállapításá-
hoz, a tervezési célkitűzések igazolásához, ill. az 
esetleges hiányosságok, működést akadályozó té-
nyezők feltárása azok garanciális időszakon belüli 
kijavíthatósága érdekében.

Tekintettel a próbaüzem pályázat miatt beha-
tárolt tervezett időtartamára (3 hónap), valamint 
ennek későtavaszi-nyári időszakra korlátozására 
a teljesítőképesség vizsgálata a derítés műveletét 
illetően csak a mért vízhőmérséklet egyidejű fi -
gyelembe vételével értékelhető.

A szolgáltató üzemi rendszerektől eltérően 
esetünkben minőség-garantált szolgáltatási köte-
lezettség nélküli, időszakos üzemű, oktatási-ku-
tatási célú rendszerről van szó. A működtetés fő 
jellemzője az igény szerinti technológiai sor be-
állítása bemutatási, oktatási vagy külön program 
szerinti kutatási céllal. A be- és kimeneti minősé-
gi követelményeket ezek a működtetési feltételek 
határozzák meg.

A próbaüzemet tervezői ill. szakértői jogo-
sultsággal rendelkező, a későbbi üzemeltetésben 
munkakörileg érdekelt munkatársak irányították, 
Dr. Ábrahám Ferenc és Török László.

A laborálási munkákat a Vízellátási és Környe-
zetmérnöki Intézet kutató laboratóriuma végezte.

A bázis technológiai rendszer (derítés, szűrés) 
vizsgálatára 5 db huzamos idejű vizsgálatsorozat-
ban, 2011.06.01-07.13. időszakban került sor eltérő 
vegyszerekkel (alapderítő-szerek, alumíniumszul-

fát, Bopac, vasklorid, többféle segédderítőszer), 
valamint eltérő hidraulikai terhelés mellett.

A mérési adatok a már említett vízhőmérsék-
let miatt a jelentős hidrauliakai terhelés mellett is 
igen jó hatásfokkal üzemeltek. A korrekt értéke-
léshez szükséges az ún. hideg vizes próbaüzem, 
amelyre még sort kell keríteni.

A TELEP JÖVŐBEI FELADATAI
Az elkészült – méreteit, kapacitását tekintve 

félüzemi jellegű – víztechnológiai rendszereink a 
víztechnológiai oktatás és kutatás korszerű bázisá-
vá vált. A kutatási-fejlesztési munkákba nemcsak 
az oktatók, de külső kutatók, doktoranduszok is 
bekapcsolódhatnak. A rendszer fl exibilitása lehe-
tőséget kínál a kutatás céljaihoz igazított technoló-
giai sor beállítására, vízkormányzásokra, tetszőle-
ges pontokban vegyszerek adagolására, mintavé-
telezésekre.

A gyakorlati oktatáshoz a régi kínálatok 
(vastalanítás, fertőtlenítés, oxigénbevitel, műtárgy 
hidraulikai vizsgálatok) mellett új lehetőségek is 

Hallgatók laborgyakorlaton
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megnyíltak: üzemellenőrzés adott technológiai 
soron, derítés vizsgálata a különböző derítő egy-
ségeken, nyitott és zárt gyorsszűrők vizsgálata 
különböző (hagyományos, rapid koagulációs stb.) 
üzemmóddal, szűrtvíz ózonos és aktívszén keze-
lése, fertőtlenítés hipoklorittal és klór-dioxiddal, 
vas és mangántalanítás vizsgálata a szürkevíz 
rendszeri szűrőkön, átfolyásvizsgálatok derítőkön 
és medencemodellen, áramlásmérés csővezetéken 
ultrahangos berendezéssel. Ezen kínálataink más 
felsőoktatási intézmények hallgatóinak képzésé-
hez is rendelkezésre állnak.

Félüzemi méretű kapacitással nem rendelke-
ző kutatóintézetek vagy a víziközmű szolgáltató 
rendszereket üzemeltetők számára is kiváló lehe-
tőséget tudunk kínálni olyan esetekre is amikor 
új technológiákat, eszközöket kellene kipróbálni 
kvázi-üzemi körülmények között, akár a rendszer 
szükséges műszaki átalakítása mellett is. De nagy-
labor-méretű berendezések megépítésére, kipró-
bálására is fel vagyunk készülve.

A víztechnológiai rendszerünk mellett szenny-
víz tisztító nagymodell berendezésünk a szenny-
víztechnológiai vizsgálatokhoz áll rendel kezésre, 
amihez a tavasszal elkészülő szennyvíz-membrán 
modul is az oktatási-kutatás rendelkezésére fog 
állni.

Dr.Ábrahám Ferenc, Török László, 
Vincze Lászlóné dr.

Zárt gyorsszűrők a rekonstrukció után

www.bb-press.hu
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Ennek az új generációs HXR utódnak a neve 
NXR, amely új mértéket állít fel a hűtőbordás 
motorok között. Nemcsak a korábbi tengelyma-
gasságokhoz viszonyítva kínál nagyobb telje-
sítményt, hanem a súlyára levetítve is. A motor 

üzemi hőmérséklete sokkal kiegyensúlyozottabb, 
emiatt növekszenek a szükséges karbantartások, 
illetve a szervizelések  közti időtartamok.

“Azt hiszem, hogy az új motorunk, nem csak ki-

Az ABB bemutatja az új nagyfeszült-
ségû hûtôbordás motortípusát 

Új szintet felállítva ezzel 
a villanymotorok terén

 Az ABB, a teljesítmény és automatizálás technológia terén vezetô cégcsoport bemutatta az új nagyfeszültségû hûtôbordás 
motor típusát, amely ötvözi a kis méretet, nagy teljesítményt, magasfokú megbízhatóságot és az egyszerû karbantartást. 
Az új motortípus az ABB szakmai tapasztalatának, a beruházási költségek gyors megtérülése iránti elkötelezettségnek, 
a felhasznált anyagok összehangolásának, a könnyedebb légáramlásnak és az újító szerkezeti felépítés összességének 
eredménye. 
 
ABB, the leading power and automation technology group, is introducing a new high voltage rib cooled motor platform that 
combines small size, high power density, high reliability and easy maintenance. The motor is the result of ABB’s accumulated 
know-how and  dedication to lower total cost of ownership, fi ne-tuned with optimized use of material, improved airfl ow and 
innovative new construction design. 
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lowattban, hanem befektetett szakértelemben is 
többet nyújt kilónként, mint bármelyik koráb-
bi hűtőbordás típus,” mondta Thomas Ek, az ABB 
nagyfeszültségű motor család termékmenedzsere. 
“Komoly mérnöki feladat volt, hogy újragondoljuk a 
termék teljes életciklusának minden egyes részletét.

Ezek a motorok az új technológiával és szerke-
zeti felépítéssel teljessé teszik az ABB meglévő 
nagyfeszültségű hűtőbordás motor termékskálá-
ját, az úttörő külső és belső funkciók eredménye-
képp. 

Továbbfejlesztett külső és belső hűtőrendszer
A motor hűtése jelentősen javult kívül és belül 
egyaránt, magyarázza Karita Forss. Az ABB 
nagyfeszültségű indukciós motorjainak a termék-
menedzsere. “A hűtőfolyadék dinamikáját tanul-
mányoztuk és különböző hűtési mechanizmu-
sokat vizsgáltunk, és azt kell mondanom, hogy 
nincs a motornak egyetlen olyan része se, melyet 
ne optimalizáltunk volna.” 

A hűtőfelület maximalizálva lett és a hűtőbordák 
alakja, mérete és elhelyezése is a lehető legopti-
málisabb lett. Még az összes külső, vázra szerel-
hető kiegészítő eszközöket is fi gyelembe vették a 
végső szerkezeti kialakításnál: A külső légáram-
lat útja mindig szabad marad, attól függetlenül, 
hogy milyen egyéb eszközöket szerelünk a vázra.

A motor belső üzemi hőmérséklete is kiegyensú-
lyozódott a hajtás és az ellenoldal közt, ez többek 
közt hosszabb csapágy élettartalmat és kenési idő-
tartamot jelent. Fejlődött a tekercselés kialakítása 
is, hogy ezzel is növekedjen a motor teljesítmé-
nye. Az ABB egy teljesen új precíziós tekercselő 
szerszámot fejlesztett ki, amely biztosítja az alap-
anyag megfelelő alakítását, elhelyezését.

Rugalmas, mégis merev szerkezet 
A motor teljes szerkezete rugalmas és cserélhető, 
ami egy alapjaiban új telepítési szabadságot je-
lent. A összes vázra szerelhető alkatrész a kívánt 

helyre rendezhető. Mind a fő mind a kiegészítő ka-
pocsdoboz elhelyezése is tetszőlegesen variálható 
a motor tetejére és végére egyaránt. Ez lehetővé 
teszi ugyanannak a motornak a használatát a leg-
különbözőbb helyeken és alkalmazásoknál, ami az 
üzemeltetés során nagy gazdasági előnyt jelenthet.
 
A véges elem modellezés módszerét használták 
a ház anyagszükségletének meghatározására.
Ennek eredményeképp – pl.: szélesebb talp, ki-
sebb ház – egy rendkívül szilárd szerkezetet kap-
tak, a lehető legkisebb rezgési értékkel, amely 
megfelel az összes fontos nemzetközi előírásnak. 
A végeredmény egy nagyon megbízható, köny-
nyen telepíthető, karbantartható és üzemeltethető 
motor.  

A kiegészítők motorra rögzítése nagyon leegy-
szerűsödött, köszönhetően az oldalt előre elő-
készített rögzítési pontoknak. A szabványos 
tartozékok széles skálája is elérhető, mint pl. az 
ABB MACHsense-P és az ABB MACHsense-R 
elnevezésű állapot ellenőrző készülékek. A köny-
nyed szerelés és a tökéletes eredmény elérését 
segítik még olyan részletek, mint a szélesebb 
talpon elhelyezett ovális furatok vagy a kábel tál-
ca a kiegészítő kábelezéshez.

Könnyebb karbantartás és hosszabb üzemidő
Az új motor tervezésénél fő szempont volt a 
szervízelhetőség és az ellenőrzés. Az új kialakí-
tás könnyű hozzáférést biztosít az összes karban-
tartandó részhez és elősegíti a gyors kenőanyag 
cserét is. A tekercselés és a csapágyak is könnye-
dén ellenőrizhetők egy endoszkóppal, anélkül, 
hogy a pajzsokat el kellene távolítani. A kiegé-
szítő állapot ellenőrző eszközök is egyszerűen 
rögzíthetők az előkészített pontokon, így téve a 
motort könnyen karbantarthatóvá. Emellett egy-
sz erre csökkenti az esetleges leállás miatt kelet-
kező költségeket is.

Erdős Tibor 
Sales Engineer - Mérnök üzletkötő 

ABB Kft. 
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Cégünk 1996. óta végez szerviz tevékenységet.1* 
A magyar piacon elsőként kapta meg az erre a te-
vékenységre érvényes ISO 9001 minősítést. Szervi-
zünk működését átvizsgálták, ill. auditálták többek 
között a BorsodChem Zrt, Paksi Atomerőmű Zrt, 
MOL Nyrt, Nippon Pillar Packing Co.Ltd, stb. 
1996-tól napjainkig a csúszógyűrűs tömítések szinte 
minden fajtáját szervizeltük, az Ø 8 mm-es tengely-
átmérőjű autó turbó-feltöltő csúszógyűrűjétől az Ø 
290-mm-es osztott vízturbina tömszelencén át a gáz-
kenéses keverőtömítésekig. A Chetra Budapest Kft. 
szervizközpontjában felhalmozódott tudás, tapaszta-
lat és dokumentációs háttér segítségével magas szín-
vonalú szolgáltatást biztosítunk megrendelőinknek.
Értéktelennek hitt, elhasználódott tömítéseit az új 

1 

árának kb.60-65%-áért felújítjuk, sokéves tapaszta-
latainkat felhasználva műszaki megoldásokat adunk 
az üzemelés során előforduló tömítéstechnikai prob-
lémáira. Elismert európai és amerikai beszállítóink 
közreműködésével arra törekszünk, hogy ügyfele-
ink a lehetőségeikhez mért legmagasabb színvonalú 
megoldásainkat és szervizszolgáltatásainkat vehes-
sék igénybe. 

A szervizközpont szolgáltatásai: 
- csúszógyűrűs tömítések (nemcsak Chetra 

gyártmányú) csúszó elemeinek javítása, szük-
ség szerint csúszófelületek, rugók, fémrészek, 
melléktömítések cseréjével; 

- komplett egységek javítása, a sérült, elhaszná-
lódott elemek teljes cseréjével; 

- keverő berendezések, szivattyúk átalakítása 
zsinóros tömítésről csúszógyűrűs tömítésre, 
tömszelencék beépítésének helyszíni felméré-
se, megtervezése, kivitelezése; 

- karbantartási problémákkal küzdő üzemek, 
gyáregységek csúszógyűrűs tömítéseinek tel-
jes körű szervizelése, együttműködési szerző-
déssel;

Főbb referencáink:

BorsodChem Zrt.
Budapesti Erőmű Zrt.
Fővárosi Vízművek Zrt.
Chinoin Zrt.
ISD Dunaferr Zrt.
Hungerit Zrt.
MAL Zrt.

MOL Nyrt.
Nitrogénművek Zrt.
Opel Szentgotthárd Kft.
Petrolszolg Kft.
Richter Gedeon Nyrt.
Zoltek Zrt.
Xellia Kft.

A Chetra Budapest Kft. csúszógyûrûs 
tömítés felújító mûhelye
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Sterling Fluid Systems 

Hungária Kft.

H-8200 Veszprém, Kistó u. 11.

Tel.: +36 88 406 633

Fax: +36 88 406 635

mail:info.hu@sterlingsihi.de

http://www.sterlingsihi.com

SIHI Vacuum és ami mögötte van:

✓ Folyadékgyűrűs 

vákuumszivattyúk

✓ Szárazüzemű vákuumszivattyúk

✓ Kompresszorok

SIHI Supernova – amire többek közt hivatott:

✓ Általános ipari felhasználás

✓ Hőközlő olaj szállítás

✓ Forró víz szállítás

SIHI Service

✓ Állapotfelügyelet

✓ Felújítás/javítás

✓ Alkatrészellátás

✓ Teljes körű dokumentáció

✓ Egyedi berendezés építés

SIHI Side-Channel  – amire többek közt hivatott:

✓ PB szállítás

✓ Kondenzátumok mozgatása

✓ Alacsony NPSH érték

"HÚÚ! 
MICSODA 

SZIVATTYÚ!"
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into pumps!

Egy gondosan kiválasztott,

www.verder.hu

Vajon mi a legfontosabb ahhoz, hogy az Ön rendszere 
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Tsurumi TLD típusú membrános levegőztetők: 
A TLD sorozat a szennyvíztisztítás biológiai fá-
zisához kapcsolódik. Az egyszerű és kompakt 
kivitelű gépegységek segítségével folyamatosan 
fenntarthatjuk a szennyvízbe juttatott aktív oxigén 
mennyiségét. A szennyvíztisztító üzemek mellett 
a TLD széria hatékonyan alkalmazható agrárgaz-
daságokban, haltenyésztő telepeken és akváriu-
mokban is. 230V-os, váltakozó áramú, 1 fázisú 
elektromos hálózatról üzemeltethetők. A kompakt 
kialakítású egységek csendes működésűek, ked-
vező hatásfokuk miatt alacsony energia fogyasz-
tásúak, ezenkívül igen hosszú élettartammal ren-
delkeznek. Olajkenést nem igényel még a mecha-
nikus részeiben sem, ezért a befúvott levegő nem 
tartalmaz szennyeződéseket. Elektromágnesébe 
hővédelem került beépítésre, így működtetése biz-
tonságos.

Új, gazdaságos Tsurumi UT sorozat: Az új UT so-
rozat az U típusú házi szennyvíz átemelő szivaty-
tyúk új, gazdaságos változata. 250, 400 és 750W 
teljesítménnyel, 1 és 3 fázisú kivitelben, ráépített 
szintkapcsolóval és szintkapcsoló nélküli kivi-
telben is, a korábbinál kb. 30%-al alacsonyabb 
egységáron raktárról azonnal elérhetőek. Minden 

TSURUMI és egyéb szivattyú 
újdonságok a VERBIS KFT palettáján
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olyan jól ismert technikai tulajdonsággal rendel-
keznek, melyek a Tsurumi szivattyúk megbízha-
tóságát és sikerét megalapozták: A szivattyúház 
acélöntvényből készül, a járókerék vortex kivite-
lű. A szivattyú alul és felül is vízhatlan, felül mű-

gyantás kiöntésű kábelszigetelés, alul kettőszárású 
csúszógyűrűs tömítés zagyvédelemmel és szaba-
dalmaztatott olajemelő rendszerrel akadályozzák 
meg a víz bekerülését a motorba. A motor leégését 
beépített bimetál hőkapcsoló akadályozza meg.
Új Tsurumi GPN agitátor szivattyúk: A 15kW és 
22kW teljesítményű keverőlapátos zagyszivaty-
tyúk az év második felében jelennek meg az eu-
rópai piacon. Megnövelt szállítási teljesítményük-
kel és emelőmagasságukkal még hatékonyabb és 
gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé az olyan 
iszap, kavics és homok szivattyúzási feladatok-
ban, mint pl. mélykutak tisztítása, tavak és csator-
nák iszapkotrása, kavicsbányák iszapszivattyúzási 
feladatai, homokfogók kiürítése stb. Gazdaságos 
üzemeltetésüket a Tsurumi gyár 90 éves fejlesz-
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tő munkájának technikai vívmányai biztosítják: A 
szivattyú szívó oldali (kopó)részét kell csak időn-
ként ellenőrizni, a kopó elemeket időnként után ál-
lítani, illetve bizonyos üzemóra szám elérése után 
lecserélni. A motor oldali rész teljesen vízhatlan, 
szétszerelése a karbantartások során szükségtelen.
DRAGFLOW agitátor szivattyúk bontófejjel akár 
110kW teljesítményig: Építőanyagok tómederből 
történő bányászatára, tavak és csatornák iszapkot-
rási feladatainak elvégzésére ajánljuk a bontófejjel 
is felszerelhető nagyteljesítményű Dragfl ow szi-
vattyúkat. Kotró gépre közvetlenül felszerelhető, 
hidraulikus vagy elektromos hajtással is elérhető. 
A leülepedett anyagok fellazítását bontófej(ek) 
alkalmazásával tehetjük hatékonyabbá a szivaty-
tyú egyik vagy mindkét oldalán. Magas agyag 
tartalom esetén injektorfej és nagynyomású víz 
alkalmazásával akadályozhatjuk meg a maximum 
35mm furatátmérőjű szívókosár eltömődését.
BBA hangszigetelt, dízelmotoros, önfelszívó 
szennyvíz szivattyúk: Havária esetén hatékonyan 
bevethető erős zagyok szállítására, illetve szenny-
vízátemelők áthidalására akár nagyobb távolság-
ra is. Városok belterületén történő alkalmazását 
hangszigetelt kivitelű változat teszi lehetővé. A 
feltöltés nélkül is hatékony önfelszívó képességet 
külön vákuum szivattyú hozza létre. A szivattyú 
kompakt kialakítású, elektromos és diesel motoros 
hajtással egyaránt rendelhető. A szívó és nyomó 
oldali szállító vezetékek gyorscsatlazókkal ellátott 
fl exibilis csődarabok összekapcsolásával percek 
alatt tetszőleges hosszúságúvá alakíthatók. A hol-
landiai gyártó cégtől több alaptípus tartozékokkal 

együtt, versenyképes áron, raktárról azonnal elér-
hető.
A DAB szivattyúgyár centrifugál szivattyúi ráépí-
tett frekvencia váltóval: Az 1975-ben Velencében 
alapított  DAB PUMPS S.p.A. mind az olasz, mind 
a nemzetközi piac által elismerten a szektor egyik 
vezető gyártója. Az Olaszországban öt gyárral és 
világszerte nagyszámú értékesítési ponttal rendel-
kező DAB PUMPS évente több mint kétmillió db 
villanymotorral hajtott szivattyút állít elő. Az igen 
széles választék „A” kategóriás termékei közül 
továbbra is ajánljuk az egy és többlépcsős nyo-
másfokozó szivattyúkat, vertikális és horizontális 
centrifugál szivattyúkat, 15kW-ig ráépített frek-
vencia váltóval, jó minőségben és kedvező árfek-
vés mellett.
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A cikkben bemutatott szivattyúkról szívesen szol-
gálunk részletes információkkal, illetve azok meg-
tekinthetők, kipróbálhatók és megvásárolhatók a 
VERBIS Kft-nél, 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E, 
Tel.:1/306-3770, 1/306-3771, Fax: 1/306-6133, 
http: www.verbis.hu, e-mail: verbis@verbis.hu

TERMÉKEINK:

TSURUMI építôipari, szennyvizes és 
lélegeztetû merülôszivattyúk 

DAISHIN és TSURUMI benzin- és dízelmo-
toros félzagy-, zagy- és membránszivaty-
tyúk

HANJIN D&B fúróberendezések, iszapszi-
vattyúk, kompresszorok

SANY teherautóra szerelt (28-66m) 
és vontatott betonpumpák, gréderek, 
kotrógépek

D’AVINO  önjáró betonmixerek

SIRMEX betonacél hajlító-vágó berende-
zések

ENAR tôvibrátorok és vibrátorgerendák

UTIFORM vakológépek, esztrichtpumpák

JUNTTAN, ENTECO és SANY cölöpözô 
gépek

IMER keverô és vakológépek, esztricht- és  
betonpumpák, csörlôk 

MECCANICA  BREGANZESE pofás 
törôkanalak 

MANTOVANIBENNE roppantó-, örlô-, 
vágóollók

AVANT TECNO univerzális minirakodók 

VF VENIERI kotró-rakodók és homlokra-
kodók

IHI minikotrók

SUNWARD kompakt rakodók és 
minikotrók

MIKASA talajtömörítô gépek

TABE ÉS BÉTA bontókalapácsok

AUGER TORQUE hidraulikus talajfúrók

ATLAS COPCO hidraulikus kéziszerszámok

SIMEX aszfalt és betonmarók, törôkanalak 

LOTUS alurámpák

GARBIN láncos árokmarók

OPTIMAL földlabdás fakiemelôk 

EMZ áramfejlesztôk

REMU rostakanalak

www.prokomp.hu
www.fuvoszerviz.hu

www.fuvoalkatresz.hu

www.
szivattyu.

lap.hu



THALKER Kereskedelmi és Szerviz Kft.
1028 Budapest, Kevélyhegyi u. 7.
Tel.: 1-457-0399
Fax: 1-457-0398
E-mail: a.toth@thalker.hu
Web: www.thalker.hu

Centrifugálszivattyúk Háromorsós csavarszivattyúk

HOUTTUIN Kétorsós csavarszivattyúk

Tömlõszivattyúk

BOLL & KIRCH szûrõk Propeller szivattyúk

Macerátorok/Aprító szivattyúk

Excenter csigaszivattyúk

Kettôsbeömlésû centrifugálszivattyúk
IMO 3 orsós centrifugálszivattyúk

SERO önfelszívó oldalcsatornás 
centrifugálszivattyúk

Tüzivíz rendszerek
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MEGOLDÁSOK MINDEN 
SZIVATTYÚZÁSI 

FELADATRA

FLOWSERVE /Worthington, DURCO és INNOMAG centrifugál szivattyúk 
a vegyipar, gyógyszeripar, olajipar, vízgazdálkodás, erőművek, élelmiszer-
ipar feladataira, DIN/ISO, ANSI és API szabványok szerint. Dieselmotoros 
tűzivízszivattyúk. 

PLEUGER búvárszivattyúk nyomásfokozásra, ivóvíz, ipari víz, termálvíz kitermelésre 
csőkutakból, medencékből.
 
DICKOW oldalcsatornás és csigaházas centrifugál, főleg mágneskuplungos 
szivattyúk.
 
MONO csigaszivattyúk szennyvíz iszap és egyéb nagy sűrűségű, viszkózus közegek 
továbbítására. Szennyvízőrlők (Muncher) csatornázási rendszerekhez. Magas szá-
razanyag tartalmú közegekre, biogáz üzemekhez, szippantott szennyvíz fogadásához.
 

1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H
Tel.: 226-1428 Fax: 424-5914
E-mail cím: d-tech@d-tech.hu
Honlap: www.d-tech.hu

INNOMAG ETFE bevonatos mágneskuplungos centrifugál szivattyúk vegyipari feladatokra. 

1044 Budapest, Megyeri út 51. Telefon: 232-1376   Telefax: 232-1377 
E-mail: aquaring@t-online.hu   www.aquaring.hu

Aquaring Kft. az Ön megbízható vízépítési és szivattyú partnere
Vállaljuk bármilyen típusú (KSB, Flygt, Grundfos, WILO, ABS, Zenit, Calpeda, Jung) 

szivattyúk javítását, javítás utáni mérőpados próbával, garanciával, a legjobb áron!
●

Szivattyúk és szerelvények nagykereskedelmi forgalmazása.
●

Szennyvíz átemelők építése kútsüllyesztéses eljárással, KO vagy KPE gépészettel és villamos 
kivitelezéssel (irányítástechnika is!)

●
Monolit vasbeton akna, ill. előregyártott aknaelemekből átemelők építése, kapcsolódó közmű vezetékekkel.

●
Csápos kutak, akna és csőkutak építése-fúrása, kapcsolódó közmû vezetékekkel. 

●
Mezőgazdasági öntözőtelepek komplett kivitelezése.

●
Kedvező átalánydíjas feltételek mellett biztosítjuk a szivattyúk folyamatos karbantartását.

●
Folyamatos műszeres méréseink, üzempróbáink garantálják, hogy Ön nyugodtan alhasson.

●
Ügyeletünk a nap 24 órájában rendelkezésre áll: +36-20-562-5419

●
A szivattyúk vezérlési és szabályozási feladatainak ellátására villamos vezérlő 

szekrények gyártását vállaljuk.
●

Társaságunk mélyépítési szakemberei nagy tapasztalattal végzik vízi létesítmények 
monolit vasbeton műtárgyainak (szennyvíztisztítók medencéi, tűzi víz medencék, ivóvíz tározó meden-

cék, kapcsolódó közmű vezetékeinek) komplett kivitelezési és rekonstrukciós munkáit.
●

Keressen fel minket társaságunk telephelyén vagy hívjon telefonon,
szívesen állunk rendelkezésére!

MÉLYÉPÍTÉS • KÖZMŰÉPÍTÉS • KÚTÉPÍTÉS • SZIVATTYÚSZERVIZ
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Hazánkban a rendszerváltást követően a vezetékes 
ivóvíz ára több százszorosára emelkedett és a csa-
tornahálózattal ellátott területek száma is jelentő-
sen növekedett. Ennek köszönhetően napjainkban 
nem csak a közművektől független területeken 
alkalmaznak saját kútból, vagy esővíz hasznosító 
rendszerből vízellátást. Megfi gyelhető, hogy egyre 
többen próbálnak legalább részlegesen független-
né válni a közmű szolgáltatóktól és választják az 
önellátó vízgazdálkodást, házi szennyvíztisztító-
val kiegészítve. Ugyanakkor a viziközmű szolgál-
tatók részéről ezzel a törekvéssel szemben komoly 
ellenállás tapasztalható. Bonyolítja a helyzetet a 
szakmai ismeretek hiánya, valamint a szabályozás 
és az ellenőrzés területén fennálló hiányosságok 
ill. nehézségek.
Ma már hazánkban is rendkívül széles a választék 
szivattyúkból. A technika fejlődésének, valamint 
az egyre gyorsabb információáramlásnak köszön-
hetően többféle megoldás kínálkozik a vízellátást 
önállóan megvalósítók előtt.
Alapvetően két fajta műszaki megoldást külön-
böztetünk meg az elhelyezés szempontjából:

- szárazbeépítésű szivattyúk,
- búvárszivattyúk

Szárazbeépítésű szivattyúk
A vízellátó szivattyú egy külön csővezetéken ke-
resztül szívja a vizet (kútból, vagy tartályból). A 
hidraulika térben energiaközlés történik a vízzel, 
majd a berendezés nyomócsonkjára illesztett cső-
vezetéken keresztül távozik a folyadék a fogyasz-
tási pontokra (csap, wc, mosógép,…stb). Fontos, 
hogy a szivattyú száraz, jól szellőző térben legyen 
telepítve, lehetőleg elárasztási szint fölött. A gya-
korlatban gépaknába, pincébe, kazántérbe vagy 
garázsba telepítik. Ügyelni kell arra, hogy a szi-
vattyú szívócsonkjáig a szívócső keresztmetszete 
ne csökkenjen, a lehető legkevesebb iránytörés 

legyen és folyamatos emelkedést kell biztosítani 
a vezeték kiépítése során, a légzsákok kialakulá-
sának elkerülése érdekében. Tehát minimalizálni 
kell a szívóoldali ellenállást a biztonságos üzem 
érdekében. Rendszeres ellenőrzést igényel, hogy a 
szívóoldal kellően tömített legyen, légbeszívás ne 
történhessen, hogy a vízoszlop ne szakadjon meg. 
A szívócső végére lábszelepet kell szerelni és fi -
gyelni kell, hogy az minimális tartály vagy kút-
vízszint esetén is mindig a víz szintje alatt legyen 
biztonságosan.
Ezeket a berendezéseket abban az esetben lehet 
alkalmazni, ha a szivattyú szívócsonkja és az üze-
mi víz felszíne 6 – 8 méteren belül található, füg-

Lakossági vízellátó szivattyúkról 
általánosságban, röviden

1. ábra

2. ábra
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gőleges értelemben (1. ábra). Előfordul olyan eset 
is amikor a szivattyúra „ráfolyással” érkezik a víz 
(2. ábra), ebben az esetben a ráfolyási vízoszlop 
magassága hozzá adódik a nyomóoldali teljesít-
ményhez.

Búvárszivattyúk
A szivattyú a vízbe merítve (kútban: 
3. ábra, vagy tartályban: 4. ábra) 
üzemel és a nyomócsonkjára épített 
csővezetéken keresztül biztosítja 
a vízellátást a kívánt fogyasztási 
pontokra (3. ábra). Telepítése és 
üzemeltetése gyakran egyszerűbb, 
nem kell a szívóoldali csővezetéket 
kiépíteni és annak esetleges prob-
lémáival számolni. Abban az eset-
ben ha a szivattyú nem rendelkezik 
köpenyhűtéssel, ügyelni kell arra, 
hogy a víz szintje mindig ellepje a 
szivattyú motorját és a megfelelő 
áramlási sebesség biztosított legyen 
(a hűtés érdekében).

Szivattyú vezérlések, védelmek
A szivattyúk automatikus ki és bekapcsolásához 
szükség van valamilyen vezérlésre. Leggyakrab-
ban még ma is az un. hidroforos rendszereket al-
kalmazzák, ahol egy a szivattyúval összeépített 
vagy annak közelében telepített tágulási tartály 
és egy nyomáskapcsoló biztosítja az automatikus 
üzemet (5. ábra). Az elmúlt két évtizedben egyre 
ismertebb az átfolyást érzékelő vezérlés(ek) (6. 
ábra), ami sok esetben teljesen kiváltja a hidrofor 
tartályos megoldásokat. Előnye, hogy kisebb mé-
retű, könnyebb telepíteni és beépített szárazonfutás 
elleni védelmet is tartalmaz. Néhány esetben hát-
ránya lehet, hogy nincsen puffer tartály, így a szi-
vattyú direktben táplálja meg a rendszert és kis 
vízelvételnél (pl.: csepegtető öntözés) rendkívül 
sűrűn kapcsolja ki – be a szivattyút, ami idő előtti 
meghibásodáshoz vezethet. Ma már több típusnál 
magába a szivattyúba beépítve is megtalálhatóak 

3. ábra

4. ábra

5. ábra 6. ábra

7. ábra
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a védő és vezérlő egységek. Néhány gyártó már 
alkalmazza a szivattyúba épített frekvenciavál-
tós, vagy feszültség szabályozós védő vezérlőket. 
Ezek a szivattyúk már nem csak ki – be kapcsolási 
funkciót és védelmet tartalmaznak, biztosítják az 
optimális nyomást és térfogatáramot a legalacso-
nyabb energiafelhasználás mellett. A 7. ábra egy 
ilyen integrált modullal ellátott búvárszivattyú 
metszete.

Zárszó helyett
A megfelelő szivattyú kiválasztásáról, mérete-
zéséről, rendszerbe illesztéséről, telepítéséről és 
üzemeltetéséről komoly, vaskos tanulmányok 

szólnak. Többrétű tudást és tapasztalatot igényel 
feldolgozásuk. Írásomban ennek ismertetésére 
nincsen lehetőség. Célom az volt, hogy bemutas-
sam az elmúlt évtizedek műszaki fejlődésének kö-
szönhető változásokat röviden.

Dienes György

Felhasznált irodalom:
Dr. Fáy Csaba: A XXII. század örvényszivattyúi, 
keverői és üzemeltetésük (Hydroconsult Kft. Bu-
dapest,1995)
Milos Hanousek: Vízellátás közmű nélkül (Cser 
Kiadó, Budapest, 2008)

PENTAIR Magyarország Kft.

Magas minôségû német Jung Pumpen 
szennyvízszivattyúk és kiegészítôk épület-
gépészeti és kommunális alkalmazásokhoz

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Tel.: +36 1 388 0255 • Fax: + 36 1 388 0256
info@jung-pumpen.hu
www.jung-pumpen.hu
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Egyedi megoldások forgódugattyús 
szivattyúk terén: 

NETZSCH TORNADO® T2

A NETZSCH Pumps & Systems GmbH által 
gyártott TORNADO® forgódugattyús szivattyúkat 
a világon már számos szektorban alkalmazzák, 
helytakarékos, robosztus, gyorsan tisztítható és 
könnyen karbantartható tulajdonságaiknak kö-
szönhetően. Legyen szó viszkózus élelmiszeripari 
termékről vagy abrazív iszapról, ez a térfogat-ki-
szorításos szivattyú széles körű adagolási feltéte-
lek mellett folyamatosan és egyenletesen szállít 
szinte minden anyagot. A waldkraiburgi gyártó a 
TORNADO® szivattyúk új T2 generációjával be-
bizonyította, hogy a forgódugattyús szivattyúk-
ban rejlő lehetőségek eddig még nem lettek teljes 
mértékben kiaknázva. Új termékük fejlesztésénél 

teljesen újra gondolták a forgódugattyús szivattyú 
koncepcióját, ezzel egy magasabb szintre emelve a 
TORNADO® márkát. Karbantartás szempontjából 
előnyös, hogy a hajtómű és a szivattyútér egyaránt 
könnyen hozzáférhető.  Minden alkatrész, – a forgó-
dugattyúk és a bordásszíj is, – rövid idő alatt ki- és 
beszerelhető a gépbe. A hajtásrendszer nem tartal-
maz kenőanyagot, köszönhetően az új bordásszíj 
hajtásnak, így gondozásmentessé vált a hajtómű.

A szivattyú szíve a szállító kamra és a két forgó-
dugattyú, melyek egymásba fordulva kíméletesen 
továbbítják az anyagot a szívócsonktól a nyomó-
csonkig.  A legjelentősebb változás a TORNADO®

T2 szivattyú fejlesztésénél, hogy a gyártó meg-
fordította a szerkezeti anyagok elhelyezkedését 
szivattyútéren belül, csökkentve ezzel a kopást és 
növelve az élettartamot.

Kompaktabb, könnyebben szerelhetõ és nem igényel karbantartást! A TORNADO® T2 szivattyú magas teljesítményû, 
emellett egyszerûen kezelhetõ. Fõbb jellemzõi a ténylegesen helyben szerelhetõség, forradalmian új meghajtás, egyedülálló 
tengelytömítés, és a pulzáció csökkentõ rendszer.

More compact, even easier to service and maintenance free. High performance and simple handling really make the TORNADO® 
T2 stand out. Main benefi ts: Full Service In Place (FISP), revolutionary timing and drive, outstanding seal technology, Pulsation 
Reduction System (PRS).
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Ebben a szivattyúban, szemben a korábbi gya-
korlattal (ahol gumi forgódugattyúk fém házban 
forogtak), elasztomer kopóbetétekkel ellátott fém 
forgódugattyúk forognak egy elasztomer állórész-
ben. A szállítóelemek között a szivattyútérben fo-
lyamatosan gumi/fém érintkezés  van, elkerülve 
ezáltal azt, hogy a két elasztomer egymáson súr-
lódhasson.  Mivel a gumi alkatrészek (szemben a 
korábbi felépítéssel), statikus funkcióban kisebb 
dinamikus erőknek vannak kitéve, tovább csökken 
a rájuk ható terhelés. Az egyszerű robusztus fém 
forgódugattyúk viszont könnyedén ellenállnak 
ezen erőknek. Ezzel a fejlesztéssel kivédhető az a 
nagy mértékű kopás, ami a mai napig jellemző az 
összes versenytársunk által alkalmazott technoló-
giára. 

 A dugattyúk valamint a ház precíz tervezése 
és illesztése biztosítja az egyedülállóan alacsony 
pulzációt (köszönhetően a NETZSCH PRS-nek*). 
Így tovább csökken a súrlódás, ami kisebb ener-
giaigényt eredményez magasabb teljesítmény 
mellett. A cserélhető elasztomer kopóelem meg-
védi a szivattyúházat, és szükség esetén költség-
hatékonyan cserélhető.

Élelmiszer- és vegyipari alkalmazásokhoz a 
NETZSCH cég kifejlesztette a szivattyú komplett 
fém változatát is, ahol a szállítótér nem tartalmaz 
elasztomer komponenst. Ennél a gépnél rozsda-
mentes-, vagy speciális acélt alkalmaznak, így a 
szállítótér erősen kopásálló és hőálló az üzemi 
körülményeknek megfelelően. A meghajtó-tenge-

lyek ennél a szivattyúváltozatnál is nagy szilárd-
ságú edzett acélból készülnek, azonban ezek nem 
érintkeznek a szállított közeggel.

 
Az új dugattyúrögzítő technológiának és a jó 
hozzáférhetőségnek köszönhetően rendkívül 
könnyű az alkatrészek cseréje és a szivattyú 
tisztítása.

Újragondolva az eredeti kivitelt, megvalósult 
a tényleges helyben szerelhetőség (FSIP**). En-
nek érdekében továbbfejlesztették a szivattyú és 
a meghajtás hozzáférhetőségét. A szivattyú teljes 
előlapja levehető, ami kompletten megnyitja a 
szállítóteret a szívó- és nyomócsonk között, na-
gyobb helyet biztosítva a karbantartásra, tisztítás-
ra és az alkatrészek cseréjére. 

A TORNADO® T2 fejlesztésénél fontos szem-
pont volt az egyszerűség, a dugattyúkat nem csa-
varok rögzítik a tengelyre, hanem szorító tengely-
kötést alkalmaznak a szállítótéren kívüli zsugor-

*      PRS: Pulsation Reduction System - pulzáció csökkentő rendszer

**    FISP: Full Service In Place - ténylegesen helyben szerelhető rendszer
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gyűrűkkel. Ennek köszönhetően a dugattyúk rendkívül 
gyorsan szerelhetők, az egyenes falú, „lóversenypályaˮ 
alaknak köszönhetően egymástól függetlenül cserél-
hetők. Az előlapra rögzített forgódugattyú pozícionáló 
szerszámnak köszönhetően, a dugattyúcserét követően, 
semmilyen egyéb axiális beállításra nincs szükség. A 
cartridge rendszerű tengelytömítések a dugattyúk ten-
gelyére vannak rögzítve, a dugattyúk lehúzásával köny-
nyen cserélhetőek. A választható tömítések egységes 
méretének köszönhetően bármely változat beépíthető a 
ház módosítása nélkül. 

A szállítótéren kívüli dugattyúrögzítésnek kö-
szönhetően elkerüljük az egyéb gyártmányokra jel-
lemző szálas anyagok és szemcsék berakódását a du-
gattyúfronton. A dugattyúk előlapja teljesen sík, nem 
ad lehetőséget a termék berakódására, ennek köszön-
hetően javul az áramlás, és hatékonyabb tisztítható-
ságot eredményez. A szivattyúban minimalizálva 
lettek a holt terek, nincsenek élek, ami a komplett 
fém szivattyú esetében a CIP mosatás hatékonyságát 
is növeli. Ez a tervezési elv a tengelytömítésekre is 
igaz, sima felületek, holttér-mentes kialakítás jellem-
zi őket.  Ezeknek köszönhetően a dugulások és blok-
kolások veszélye jelentősen csökkent.

A robusztus, kenőolajmentes bordásszíjas meg-
hajtásnak köszönhetően, a szivattyú gyakorla-
tilag nem igényel karbantartást. 

Számos fejlesztés történt a hajtóműben, ezzel 
csökkentve a javítások számát, idejét és költsé-

gét. A legjelentősebb változás, hogy lecserélték a 
hagyományos fogaskerekes hajtóművet egy masz-
szív, szinkronizált bordásszíjas hajtásra. Az egysze-
rűbb, kevesebb alkatrészt tartalmazó kialakításnak 
köszönhetően, kisebb a meghibásodás lehetősége. 
A TORNADO® T2 is tartalmazza az egyéb szivaty-
tyúinknál is alkalmazott csapágyvédelmi rendszert 
(BSS***), ennek lényege, hogy a szivattyú- és a haj-
tóműház fi zikailag szét van választva. A bordásszíj 
hajtás kialakítása is könnyíti a karbantartási és javí-
tási munkákat, ezzel csökkentve az esetleges terme-
lés-kiesési időt. A kiváló minőségű, pontos illesztésű 
szíjtárcsáknak és bordásszíjnak köszönhetően nincs 
szükség utólagos korrigálásra, szinkronizációra.

Mivel a rendszernek nincs szüksége kenésre, a 
szivattyú nem tartalmaz olajat. Nincs többé idő-
igényes, előírt olajcsere, nincs olajszivárgási ve-
szély, csökken a környezetszennyezés. A bordás-
szíj hajtás csendesebb, magasabb hatásfokú. Az 
egyes alkatrészek kisebb igénybevételnek vannak 
kitéve, hosszabb az élettartalmuk, így a rendszer 
gyakorlatilag nem igényel karbantartást. A szivaty-
tyú egyéb alkatrészei szintén ezt a magas minősé-
get képviselik, a csavaró- és hajlítónyomatéknak 
ellenálló tengelyek még magas nyomás esetén is 
biztosítják az üzembiztosságot. A robusztus, ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyak garantálják a tenge-
lyek és dugattyúk axiális és radiális stabilitását, 
megakadályozva a nyomásból adódó szállítási tel-
jesítmény csökkenést és sérüléseket.  

***  BSS: Bearring Security System - csapágyvédelmi rendszer



32 SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014

A TORNADO® T2 forgódugattyús szivattyú 
a korszerű dizájnnak  köszönhetően  könnyebb, 
rövidebb és gazdaságosabb versenytársainál.

A TORNADO® T2 forgódugattyús szivattyúcsa-
lád moduláris felépítésű, tervezésénél arra töreked-
tek, hogy minél kevesebb eltérő alkatrész legyen. 
Ez azt jelenti, hogy a pótalkatrészek kezelése (be-
szerzés, raktárkészlet) lényegesen gazdaságosabb. 
Ugyanakkor ritkábban van szükség alkatrészre, mi-
vel a fejlesztéseknek köszönhetően kisebb a kopás 
az egész szivattyúra nézve. A szerkezeti anyagok 
és a dizájn átalakításából adódóan az új generációs 
szivattyú mérettől függően legalább 30%-al köny-
nyebb, ami nem csak a gyakran alkalmazott mobil 
kivitelű szivattyúknál előny, de magasabb teljesít-
mény mellett kisebb energiaigényt is jelent.  

A TORNADO® forgódugattyús szivattyúk szí-
vóképessége elérheti a 8 m vízoszlop magasságot, a 
szállítási teljesítményük egészen 1000 m3/h-ig, több 
tartományt lefed. A szállítható közeg lehet homogén 
vagy szilárd anyag tartalmú (egészen 70 mm szem-
cseméretig), alacsony vagy magas viszkozitású, 
abrazív, nyírásérzékeny, kenő vagy kenőhatás-mentes. 
A szivattyú fogásiránya, ezzel együtt a szállítás iránya, 
megfordítható. A szivattyú bármilyen pozícióba be-
építhető, a motor akár direkt a szivattyú fölé is szerel-
hető, ennek köszönhetően a TORNADO® T2 jelenleg 
a legrövidebb forgódugattyús szivattyú a piacon.

A NETZSCH Pumpen & Syteme GmbH vi-
lágszerte már 60 éve látja el vásárlóit személyre 
szabott fejlett megoldásokkal.  A NEMO® excent-
rikus csigaszivattyúk, a TORNADO® forgódu-
gattyús szivattyúk, nedves aprítók és adagolórend-
szerek minden iparágban jelen vannak. Több mint 
1600 alkalmazottal a „Pumpen & Systeme” - az 
„Analysieren & Prüfen“ (labor berendezések) és 
a  „Mahlen & Dispergieren“  (őrléstechnika) mel-
lett,- a NETZSCH csoport  legnagyobb és egyben 
a legmagasabb forgalommal rendelkező üzletága. 

Institórisz Árpád
INS Ipari Alkalmazások Zrt.

Tel.: +36 1 421-0536
Email: info@ins.hu

Web: www.ins.hu

Ipari alkalmazások, szivattyúk, labortechnika, 

alkatrészek, karbantartás, szerviz.

   szaktanácsadás, szivattyú- 
és alkatrész kereskedelem, 

garanciális- és garancián túli 
szerviz

  excentrikus csigaszivattyúk, 
nedves aprítók, forgódugattyús      

szivattyúk

vakológépek, ipari alkalmazások: 
dugattyús szivattyúk  és siló 

rendszerek

 különféle szivattyúk számos 
alkalmazásra; tisztítórendszerek 

épületgépészethez és 
napkollektorokhoz

vegyszeradagoló szivattyúk, 
érzékelők és vezérlések

labortechnika, minta-előkészítés, 
részecskevizsgálat, 

minta-vizsgálat

INS Ipari Alkalmazások Zrt.

Tel.: +36 1 421-0536   Fax: 421-0537

Email: info@ins.hu

Web: www.ins.hu

www.
szivattyu.

lap.hu
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A Xylem legújabb vezérlőcsaládja, a Flygt 
MyConnect forradalmian új megoldást nyújt a 
szivattyúvezérlés területén. Több évnyi tapasz-
talat és fejlesztés öltött testet egy platformban, 
amely integrálja mindazt a tudást, amely a szi-
vattyútechnikában egyet jelent a Flygt névvel. 
A fejlesztés alapkoncepciója egy olyan platform 
létrehozása volt, amely egyszerre ad kulcsrakész 
megoldást az átemelők üzembiztos vezérléséhez, 
szabályozza a szivattyúk folyamatos optimum 
hatásfokon való üzemelését, az akna- és szivaty-
tyútisztítási feladatokat automatikusan elvégzi, 
védelmet biztosít az elektromos motornak, mind-
eközben a - beépített GPRS modemen keresztül 
- a SCADA rendszerrel nagy sebességen tartja a 
kapcsolatot. 

A piacon már jó ideje léteznek üzembiztos, köny-
nyen programozható, egyszerűen bővíthető, 
SCADA rendszerbe könnyen integrálható intel-
ligens szabályzó algoritmussal ellátott szabály-
zó és vezérlő eszközök. Mégis mivel nyújt töb-
bet akkor az innovatív Flygt MyConnect? Egy 
kézből adja a szivattyút, a frekvenciaváltót, az 
áramlásmérőt, a szintmérést és a vezérlést, hogy 
Önnek biztos a legkorszerűbb, leghatékonyabb, 
optimumban dolgozó gépei legyenek, garanciát 
vállalva arra, hogy a legkritikusabb események 
esetén is üzembiztosan tegyék a dolgukat, ponto-
san azt, amire tervezték. 

Intuitív kezelőfelület és fejlesztőkör-
nyezet
A MyConnect Link fejlesztőkörnyezet úgy lett ki-
alakítva, hogy a különböző funkciók kiválasztása 
és alkalmazása pár egyszerű lépésben megtörtén-
hessen. A konfi gurálás nem igényel programozói 
tudást, előre defi niáltak, de a lehetőség adott az 
egyedi algoritmusok kifejlesztésére is. Minden 
egyes beépített funkció mögött sok éves tapasz-
talat és tesztsorozat áll, biztosítva az optimális 

Flygt MyConnect
Moduláris vezérlôcsalád 

a víz- és szennyvizes alkalmazásokra 
optimalizálva

MyConnect és MyConnect Wall vezérlők

EGYÜTT
MÉG JOBB
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működést, megkí-
mélve a felhasználót 
a váratlan, nem kívá-
natos eseményektől.
Mindegy, hogy mi-
lyen interfészen csat-
lakoztatja eszközeit, 
lehet analóg mérés 
vagy buszos kom-
munikáció, a menü-
pontokban gyorsan 
testre szabható az 
adott konfi guráció. 
Amennyiben több 
I/O felületre van 
szükség, bővítőkár-

tyák állnak rendelkezésre.

Beépített funkciók
A frekvenciaváltók használatának létjogosultsá-
gát az átemelők tekintetében ma már senki nem 
vitatja. A szivattyúk hosszabb élettartama, a kí-
méletesebb felfutás és leállítás, a teljesebb motor-
védelem, az áramcsúcsok és a meddő teljesítmé-
nyek elkerülése mellett az energiafelhasználás is 
drasztikusan csökkenthető. A szivattyú optimális 
munkapontjának megtalálása azonban nem egy-
szerű feladat. A peremfeltételek változása mellett 
(pl. járókerék kopás, nagyobb vízhozam, stb.), az 
optimális frekvencia is változik. A Flygt megol-
dása erre egy speciális adaptív algoritmus. Ismer-
ve a szintet, valamint annak időbeni változását, 
a szivattyúk felvett teljesítményét, az áramlást 

(távadóval vagy becsülve), a vezérlő automatiku-
san utána állítja, teszteli a frekvenciát, mígnem az 
az optimumba nem kerül. Az alacsonyabb fordu-
latszámon történő üzemeltetés során azonban az 
áramlási sebesség is lecsökken, ami magában hor-
dozza a csőszakaszban történő lerakódásokat, du-
gulásokat. Ennek elkerülése érdekében a szivattyú 
indítása során a felfuttatás minden esetben teljes 
fordulatszámmal történik, valamint állítható idő-
közönként csőszakasz tisztítást hajt végre teljes 
fordulatszámon.
Gyakorta előforduló igény, hogy az átemelők visz-
szatiltsák egymás működését vagy módosítsák 
azok üzemi paramétereit (pl. indítási szint). Ilyen 
esemény lehet például az extrém vízbefolyás, 
amikor az átemelők és a csőszakasz pufferként 
funkcionálnak. Az adott esemény megszűnésével, 
azonban újra vissza kell állítani az eredeti álla-
potokat. A Flygt MyConnect alkalmazása esetén 
mindez automatikusan, kezelői beavatkozás nél-
kül történik. 
Áramlásmérő hiánya nem jelenti az áramlási érték 
teljes bizonytalanságát. A szintmérés és az akna 
ismeretében közelítő kalkulációt ad a vezérlő az 
aktuális szállításról, ez az ún. szállításbecslés. 
Feltétele, hogy a számítási pontok belül essenek a 
szivattyú működési szintjeinek, valamint állandó 
legyen a vízfelület felszíne a mérési tartományban.
A beépített adatnaplózás lehetővé tesz 16MB-
nyi adat, 165,000 adatpont letárolását, a SCADA 
rendszertől függetlenül. A központtal való kom-
munikáció megszakadása nem okoz adatvesztést, 
az értékek kiolvasása a kommunikáció felállása 

EGYÜTT
MÉG JOBB

Tipikus konfi guráció /

MyConnect, PumpSmart 200, 

MagFlux EMF801, LTU601/
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után megtörténhet. Ugyanakkor lehetőség van a 
helyszíni, PC-s kiolvasásra is.
Amennyiben valamely napszakban kisebb/na-
gyobb az aknát terhelő vízhozam, az akna indítási 
szintjét automatikusan lefele vagy felfele korri-
gálhatjuk. Ilyen lehet pl. a 22:00 időszaktól 04:00 
óráig tartó +100cm indítási szinteltolás.
A szivattyúzsomp tisztítási funkció során a szivaty-
tyú rendszeres időközönként az indítási szint alá szív 
mindaddig, amíg el nem éri az ún. ’szürcsölési’ szin-
tet. Ezzel az akna kirakódásokat, valamint ennek fo-
lyományaként szükségszerű váló szivattyú karban-
tartásokat nagymértékben lecsökkentve. Hibaesemé-

nyek esetén a vezérlő nem csak a SCADA rendszert 
értesíti a problémákról, SMS – egyéni vagy csopor-
tos -, illetve hanghívás formájában is elérhető a ke-
zelő, hogy a hibát minél gyorsabban el tudja hárítani. 
Amennyiben a helyzet megengedi, a hiba távolról is 
törölhető, hogy egy perc se vesszen kárba.

Applikációk
A Flygt MyConnect a világelső szivattyúvezér-
lő, amely közvetlen kezelhetőséget tesz lehetővé 
okostelefonról vagy táblagépről (Android, iOS). A 
forradalmi újítás a beépített Wi-Fi hot-spot, amely 
nem csak a ’Smart’ készülékeket tudja kezelni, ha-
nem akár a PC-s kapcsolatokat is kiszolgálja. 
Az applikáció nem csak kijelzi az átemelő állapo-
tát, beavatkozásra is lehetőséget biztosít (pl. indítási 
szintek, szivattyúindítás, blokkolás, stb.).

Innovatív megoldás a szivattyúvezérlés 
világában
§ Moduláris kivitel
§ Egyszerű konfi gurálás
§ Grafi kus kijelző (MyConnect Wall)
§ Különböző interfész: USB/RS232/RS485/

Ethernet/PSTN/GSM/GPRS
§ Beépített GSM/GPRS modem
§ Beépített akkumulátor töltő elektronika
§ Wi-Fi hot-spot
§ Android / iOS alkalmazás
§ Adaptív szivattyú optimalizálás
§ Szivattyú- és aknatisztító algoritmusok
§ Áramlás kalkuláció
§ Adatnaplózás

FLYGT
SZIVATTYÚ

FLYGT 
VEZÉRLÉS

EGYÜTT
MÉG JOBB

MyConnect Android / iOS kezelőfelülete



Optimalizálás a gazdaságosságért

2013

EUROPEAN 
PUMPS FOR FOOD AND BEVERAGES

COMPANY OF THE YEAR AWARD

Hova tűnik a felhasznált energia? Meglepő tény, hogy bizonyos alkalmazások 
esetében a szivattyúk akár az energiafogyasztás 50 %-át is kitehetik. 
Ezért kulcsfontosságú, hogy a maximális hatékonyság és költségcsökkentés 
érdekében, optimális szivattyút válasszunk.

Az Alfa Laval energiahatékonyságra való törekvésének egyik elismeréseként, 
a vállalat megkapta a Frost & Sullivan „2013 Év Vállalata” díjat. 

www.alfalaval.hu/szivattyuk

Alfa Laval Kft.

1113 Budapest

Bocskai út 134-146.

+36 1 88 99 700

info.hu@alfalaval.com
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TISZTA VÍZ ÉS SZENNYVÍZ SPECIALISTA
1 m3/h – 28 800 m3/h-ig

 SYSTEM’S KFT.
1016 Budapest, Zsolt u. 8/a. I/1.
Tel.: 225-8888, 333-1620     Fax: 225-8685
E-mail: hskft@hskft.hu
www.hskft.hu ● www.szivattyu.biz

SZENNYVÍZ
● centrifugálszivattyúk
● búvárszivattyúk
● csavarszivattyúk
● csõszivattyúk
● excenterszivattyúk

  szivattyúk – minden feladatra, amiben víz van!

TISZTA VÍZ
● csõbúvár szivattyúk
● centrifugálszivattyúk
 (egy- és többlépcsõs)
● búvárszivattyúk
● fûtési 
 keringtetõ-
 szivattyúk



38 SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014

Az 1LE1 aszinkron motorkínálat bázisán a Siemens 
kifejezetten a frekvenciaváltós üzemmódhoz fej-
lesztett ki motorokat. A VSD10 változatú motorjai 
mind alumínium házzal (Simotics GP), mind pedig 
szürkeöntvény házzal (Simotics SD), és a 2,2 és 200 
kW közötti teljesítmény-tartományban kaphatók. 
Az integrált hajtásrendszerek központi elemeként 
a motorok a Sinamics frekvenciaváltókkal való 
együttműködéshez vannak optimalizálva. A 
részegységek tökéletes egymásra hangolásával 
gazdaságos kombináció jön létre, melyet a külö-
nösen megbízható üzemelés, valamint a magas 
fokú rendelkezésre állás jellemez.

Széles alkalmazási terület
A szabályozott hajtásrendszer – azaz motor + 
frekvenciaváltó - használata során szivattyúkkal, 

ventilátorokkal és kompresszorokkal együtt tör-
ténő alkalmazásokban akár 60 % energiát is meg 
lehet takarítani. A frekvenciaváltós üzemmódhoz 
nem a standard motorkínálatból választott, hanem 
optimálisan erre a feladatra illesztett motorokkal 
alacsony veszteségi teljesítményt, ezáltal pedig 
magas hatásfokot lehet elérni. Másfelől a moto-
rok speciális tulajdonságokkal, például hőmér-
sékletérzékelőkkel, nagy tengelymagasságokhoz 
szigetelt csapágyakkal is rendelkeznek. A gyors 
és hatékony fordulatszám változtatás érdekében a 
forgórész kisebb tehetetlenségi nyomatékkal bír. 
Ezek hozzájárulnak az élettartam, általa pedig a 
rendelkezésre állás szintjének növeléséhez a haj-

Simotics motorok a frekvenciaváltós 
üzemmódhoz

Motor és frekvenciaváltó tökéletes együttese

Egy hatékony integrált hajtásrendszer megvalósításánál a motor döntô szerepet játszik. A SIEMENS motorkínálatában új 
kategóriát jelentô ’VSD10’ változatú Simotics GP (alumínium házas) és Simotics SD (szürkeöntvény házas) motorjait már 
a tervezéskor a Sinamics család frekvenciaváltóihoz optimalizálták. A részegységek együttmûködésébôl tökéletesen 
összehangolt hajtásrendszer jön létre.
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tás részegységeinél. A fordulatszám-szabályozás 
következtében az integrált rendszer előnyeit min-
denek előtt a részterheléses tartományban lehet 
megfi gyelni. Az eredmény a megfelelő mértékben 
energiatakarékos üzemelés. 

Egyszerű üzembe helyezés
Az integrált megoldás előnyei az üzembe 
helyezésnél is megmutatkoznak. A Sinamics frek-
venciaváltó kezelőpaneljén elegendő megadni a 
teljesítménytáblán található motorkódot, s az már 
szolgáltatja is az előre defi niált paraméter-beál-
lításokat. Mindez gyors és hibamentes üzembe 
helyezést biztosít. Profi neten keresztül a hajtás-
rendszert ezen kívül egyszerűen és bonyodalmak 
nélkül rá lehet csatlakoztatni a TIA-portálra. 

Sinamics G120P már 400kW-ig
Nagyobb teljesítmény – takarékosabb üzemelés 
Az új Sinamics G120P készülékkel magasabb, 
400 kW-ig terjedő teljesítmény-tartományú alkal-
mazásokat is ki lehet szolgálni. A frekvenciaváltót 

szivattyúkhoz, ventilátorokhoz és kompresszorok-
hoz optimalizálták, és az integrált alkalmazás-spe-
cifi kus, valamint energiatakarékos funkcióknak 
köszönhetően gazdaságos és takarékos üzemmó-
dot tesz lehetővé. Jellemzője az egyszerű telepítés 
és üzembe helyezés, és az épülettechnikában, a 
vízgazdálkodásban és a feldolgozó iparban mind 
az egyszerű fordulatszám-illesztésekhez, mind pe-
dig komplex szabályozásokhoz fel lehet használni.

A Sinamics G120P sorozat alacsony feszültségű 
frekvenciaváltói optimálisan össze vannak han-
golva a VSD10 változatú Simotics GP (aluminium 
házas) és Simotics SD (szürkeöntvény házas) mo-
torjaival, valamint a Simotics FD motorokkal, ez-
által különösen gazdaságosak.

Újdonságok
• Magasabb teljesítmény-tartomány lefedése 

400 kW-ig akár IP54-es védettséggel
• Általános kezelési mód, ugyanazok a 

kiválasztási és üzembe helyezési eszközök, 
azonos választási lehetőségek, és minimá-
lisra csökkentett begyakorlási igény.

• Optimálisan össze van hangolva a VSD10 
változatú Simotics GP és Simotics SD mo-
torjaival, valamint az új moduláris, magas 
teljesítőképességű Simotics FD motorok-
kal.

• Terepi kommunikációk széles skálájából 
választhatunk: PROFINET, PROFIBUS, 
CANopen. ModbusRTU, USS, BACnet 
MS/TP

• Grafi kus intelligens kezelőpanel az egyszerű, 
gyors beüzemeléshez és diagnosztikához 

A fenti rendszerekkel, termékekkel, szolgálta-
tásokkal kapcsolatban további információt és 
támogatást talál az alábbi oldalakon, valamint 
személyesen az ott megadott elérhetőségeken:

www.siemens.hu/ad
www. siemens.hu/hajtas
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A Collin Center Plusz Kft az Ön felkészült és 
tapasztalt együttműködő partnere  szennyvíz-

szivattyúzással kapcsolatos javítás-karbantartási, 
beszerzési és szakértői tevékenységében.

Tények 
A magyar tulajdonban lévő vállalkozásunk 1995 évi alapítása 
óta kínálja szolgáltatásait és gyűjti referenciáit a közüzemi és 
ipari szivattyúzás területén. Kiemelkedően felszerelt szerviz- és 
tekercselőüzeme, villamos diagnosztikai műszaki háttere 
és szakember gárdája révén önállóan képes széleskörű és 
komplex feladatok elvégzésére.

Együttműködés
Együttgondolkodó és együttműködő partner kapcsolatot 
kínálunk, ahol cégünk megszerzett szakmai tudását és ta-
pasztalatát megbízóink szolgálatába állítjuk. Az egyszerű 
gépjavításon túl rendszerelemzések és alkalmazástech-
nikai kérdések területén nyújtunk segítséget az optimális 
üzemeltetés biztosítása érdekében

Célunk 
A ránk bízott feladatokkal megrendelőink hosszú távú érdeke-
it szolgáljuk a műszaki megfontolásokon túli gazdaságossági 
szempontok egyidejű figyelembevételével. A komplex gondol-
kodással és munkavégzéssel vevőink elégedettségének nö-
velését célozzuk meg.

Szolgáltatásaink
� Szennyvízszivattyúk javítása, helyszíni 

karbantartása
� Szivattyúk és alkatrészeinek forgalmazása
� Átemelő karbantartás, tisztítás, dugulás 

elhárítás víziközmű szolgáltatók részére
� Gépészeti és villamos szerelési munkák 
� Villanymotorok javítása, tekercselése, 

diagnosztizálása 400kW-ig
� Fazonhuzalos tekercselés, vákuumimp-

regnálás
� Tartó és csatlakozóelemek gyártása
� Forgó tömegek dinamikus kiegyensúlyo-

zása 2500 kg-ig
� Sb-Rb berendezések javítása, minősítése
� Rendszerelemzés, alkalmazástechnikai 

szaktanácsadás
� Szivattyúk bérbeadása

� Rendszerelemzés, alkalmazástech-
nikai szaktanácsadás 

Collin Center Plusz Kft.
H-2840 Oroszlány, Szent Borbála út 2.

Tel./fax: 34/311-648, 510-310

Email: info@collin.hu
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Új API 682 standard a csúszógyûrûs 
tömítéseknél 

és az ellátórendszereknél 
API 682 – Milyen lényeges újításokat hoz a 4. kiadás?

Közel hatévi munka fekszik a csúszógyûrûs tömítések API 682 sz. szabványának aktuális frissítésében, ami a közeljövôben, 
mint 4.sz. kiadás lép majd hatályba. Az 1994. évi bevezetése óta az API 682 egy olyan szabvánnyá nôtte ki magát, ami 
irányadóvá vált az olaj- és gázipar, ill. a petrolkémiai-, ill. vegyipar területén használt centrifugál szivattyúk tömítési- és 
ellátórendszerei beszerzésénél és forgalmazásánál.  

Az EagleBurgmann az olaj-, gáz- és a petrolkémiai ipar tömítési rendszereinek kialakításához már több mint 20 éve kon-

zekvensen rendelkezésre bocsátja a saját Know-how-ját az API-ajánlások továbbfejlesztése során. Világméretekben, az 

EagleBurgmann-nak több mint 21.000 API-tömítőrendszere van üzemben.
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Közel hatévi munka fekszik a csúszógyűrűs tömí-
tések API 682 sz. szabványának aktuális frissíté-
sében, ami a közeljövőben, mint 4.sz. kiadás lép 
majd hatályba. Az 1994. évi bevezetése óta az API 
682 egy olyan szabvánnyá nőtte ki magát, ami 
irányadóvá vált az olaj- és gázipar, ill. a petrolké-
miai-, ill. vegyipar területén használt centrifugál 
szivattyúk tömítési- és ellátórendszerei beszerzé-
sénél és forgalmazásánál.  

Az 1919-ben alapított American Petroleum Ins-
titute (API) már 1924. óta foglalkozik műszaki 
szabványokkal.  Az API a mai napig kb. 500 olyan 
szabványt fogadott el, amelyek a különböző fo-
lyamatokat és komponenseket érintik, és, amelyek 
a maximális üzem- és folyamatbiztonságról gon-
doskodnak. Egyes szabványok - így a csúszógyű-
rűs tömítéseknél és tömítés-ellátó rendszereknél 
alkalmazott  API 682 szabályrendszer is – olyan 
népszerűvé váltak, hogy ezeket időközben még az 
iparágtól eltérő egyéb helyeken történő felhaszná-
lásoknál is referenciaként említették. Tekintettel 
arra, hogy ez (utóbbi) soha nem szerepelt az el-
érendő célok között, azért a szerzők ennek az új 
kiadásnak már az előszavában utalnak arra, hogy 
valójában miről is van szó az API 682 esetében: 
vagyis, az olaj- és gázipar, a petrolkémiai, ill. 
vegyipar területén használt tömítő rendszerekről. 

API 682 – Alappont már a 90-es évek óta
Eredetileg az  API 610-es szivattyúszabvány kö-
zölt először adatokat a csúszógyűrűs tömítésekről. 
A 90-es évek közepén született meg az API 682 
sz. szabvánnyal a csúszógyűrűs tömítések és ellá-
tórendszerek saját, átfogó szabványa. Jellemző az 
API-682-es szabványra, hogy azt a felhasználók 
folyamatosan korszerűsítik. Az API 682 további 
érdekessége, hogy ez normatív jelleggel nemcsak 
egy bizonyos műszaki megoldást engedélyez. Így 
a szabályrendszer a már tesztelt, és bevált szab-
vány-megoldások (Defaults) mellett, tudatosan al-
ternatívákat (opcionális lehetőségeket) is engedé-
lyez, és testreszabott megoldásokat hagy érvényre 
jutni (Engineered Solutions). 

Az API 682 cél-előirányzata a tömítési rendszer 
legalább 3 éves folyamatos működése (25.000 
üzemóra – a törvényben megszabott kibocsátási 
értékek, ill. max. 1000 tömegezrelék vizsgálati 
érték vagyis ‚Screening Value’ betartása mellett), 
továbbá fokozott üzembiztonság és egyszerűbb 
karbantartás.  

Fokozottabb bontású kódolási rendszer
A termék-kódolási rendszer átdolgozásra került a 
4. kiadással. Továbbra is megmaradnak a bevált 
osztályozási paraméterek, mint „kategória“, „ki-
alakítás“ és „típus“. Ezek most is felsorolás elején 
szerepelnek. Az ellátó-rendszerekkel kapcsolatos 
részletek – amik „Plan“-ként kerülnek megadás-
ra – mind a régi, mind pedig az új kódrendszer-
ben szerepelnek. Ami új: az anyag-kiválasztás és a 
tengely-átmérő esetében a pontos adatok megadá-
sa.  Ezzel a kódok még kifejezőbbek lesznek, biz-
tosítva egyben a csúszógyűrűs tömítések és azok 
üzemeltetési módja egyértelmű specifi kációját. 

A „Risk & Hazard-Code“ (kockázat & veszé-
lyességi kód) alkalmazásával pontosabb a kivá-
lasztási folyamat
Az API-tömítőrendszer kiválasztásának folyama-
ta valójában egy komplex eljárás. Még az új ki-
adásban is számos folyamatábra és táblázat fog-
lalkozik ezzel a témával - több mint 10 oldalon át.  
Annak érdekében, hogy a tömítés-kialakítás meg-
határozása még pontosabb legyen, a 4. kiadásban 
első ízben kerül, bevezetésre az un.  „kockázat 
és veszélyességi kód“  („Risk & Hazard-Code“) 
szerinti séma. Itt a kiindulópontot a munkaközeg 
jelenti, aminek reális veszélyességi potenciálját 
az „Anyagbiztonsági Adatlap“ („Material Safety 
Data Sheets“) a „kockázat & veszélyességi kó-
dok” segítségével pontosan kimutatja és ismerte-
ti. A kiválasztási séma gyorsan és biztonságosan 
megállapíthatóvá teszi, hogy elegendő egy egy-
szerű tömítés (1. sz. kialakítás) – avagy pedig egy 
kettős-zárású tömítésre zárófolyadék-rendszerrel 
van szükség.
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„Valós szabvány – a gyakorlati tapasztalat 
számít
Az API 682 egy valós szabvány, és ezt az is jól 
mutatja, hogy az új kiadással mindkét szilícium-
karbid (SiC)-variáns, vagyis a „reakció-kötésű 
szilíciumkarbid“ és a „szinterezett szilíciumkar-
bid” a csúszófelületeken egymással egyenrangúan 
használhatók, mint alapértelmezett nyersanyagok. 
Eddig a szinterezett  SiC a jobb kémiai ellenálló 
képessége folytán a kémiai vonatkozású felhasz-
nálásoknál került alkalmazásra, míg az olajfi nomí-
tók esetében a reakció-kötésű változat bizonyult 
jobbnak. Ezt a hozzárendelést gyakorlati alkalma-
zási példák alapján megszüntettük, amik az API 
Task Force munkacsoport feladatkörébe tartozott, 
és most az API-PLAN-ra való hivatkozással a kor-
rekció elvégezhető.

A legkomolyabb átdolgozás a 8. és 9. fejezeteket 
érintette, amik az ellátó-rendszerek hardver-jével 
és a műszerezettséggel foglalkoznak. Itt egy át-
fogó, teljesen új csoportosítás történt, és ezzel az 
anyag most három lépcsőben - ezáltal rendszere-
zettebben – lesz feldolgozva. Az első blokkban az 
ellátórendszerek összessége kerül bemutatásra, 
majd pedig az összekötő csövezés, ill. az részele-
mek ismertetése történik meg.  

PLAN 53 tömítés-ellátó rendszerek – 
28 napos utántöltési igény nélkül 
Az összetettebb ellátó-rendszerek közé tartoznak 
az 53-as Plan-ok a túlnyomásos előtét-folyadék-
kal, az. un. zárófolyadékkal.  Alapvetően 3 szer-
kezet lehetséges: a ‚Plan 53 A‘ egy olyan megol-
dás, ami szerkezeti szempontból a legcsekélyebb 
ráfordítást igényli.  A zárófolyadék túlnyomását 
gázzal - szokásos módon nitrogénnel – biztosítjuk 
egy tartályban. A felhasználásnak azonban kor-
látai vannak, mivel a záróközegben a magasabb 
zárónyomás a nitrogén oldódásához vezethet. En-
nek következtében felmerül az elégtelen kenés 
veszélye a csúszógyűrüs tömítési részben. Ezért a 
magasabb zárónyomások kezelésére a Plan 53 B 
és 53 C alkalmazandó. 

Amíg a Plan 53 C egy mechanikus nyomás-átala-
kítóval működik, és ezáltal a drága tömítés-ellátó 
rendszerek közé tartozik, addig a Plan 53 B egy 
különösen ravasz megoldás az alkalmazásra: a 
nyomás-alá helyezés egy, a tartályban található 
gumitömlő segítségével történik, ami elválasztja 
a nitrogént  a zárófolyadéktól. A nyomásmérő - a 
nyomástartályban lévő hőmérséklet fi gyelembe-
vétele mellett - méri és továbbítja az értékeket a 
kontrollpanelre. Ott a zárófolyadék-szintjét – az 
esetleges hőmérsékleti hatások fi gyelembevétele 
mellett – kiszámítják és meghatározzák utántölté-
sének pontos időpontját. 

A 4. kiadásban az az előírás is új, ami meghatároz-
za a min. 28. naponkénti utántöltési intervallumot. 
A folyadéktartálynak így tehát elég nagynak kell 
lennie ahhoz, hogy ebben az időszakban bizton-
ságosan ellássa a tömítést a zárófolyadékkal. An-
nak érdekében, hogy mód legyen a minél kisebb 
zárófolyadék-tartályokat kialakítására , elvárás a 
tömítésgyártókkal szemben az optimalizált rend-
szermegoldások fejlesztése, minimális szivárgási 
értékekkel. 
 
Ezenkívül, újonnan kerültek be a Szabályrend-
szerbe a következő Plan-ok: 03, 55, 65A, 65B, 
66A, 66B és 99. 

Kapcsoló helyett transzmitter alkalmazása 
A 4. kiadással megtörténik az ellátó-rendszerek 
kapcsolóinak modernen transzmitterek-re való 
cseréje. Bár ezek költségesebb megoldást jelente-
nek, mint a kapcsolók, ezzel szemben folyamatos 
mérési értékeket továbbítanak. Így a kontrol-panel 
mindenkor ismeri a berendezés adott pillanatbeli 
állapotát, és rendellenesség esetébe automatiku-
san vészjelzést adhat. 

Felettébb pragmatikus - és gyakorlatias - meg-
közelítéssel dolgozott az API Task Force mun-
kacsoport az ellátó-rendszerek szerelvényeinek 
hőállósága tekintetében. A múltban gyakorta folyt 
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vita arról, hogy pl. speciális szerelvénnyel kell-e 
felszerelni az olyan ellátó-rendszert, ahol az adott 
szivattyú engedélyezett hőmérséklete 400 0C volt. 
Most viszont a műszerezettség esetében a hőmér-
sékleti specifi káció a gyakorlatnak megfelelően 
100 0C-ban lett limitálva. Magasabb hőmérséklet 
esetére a jövőben egy speciális, ügyféloldali spe-
cifi kációt irányoztunk elő. 

Átláthatóbb osztályozás – könnyebb érthetőség 
Valamennyi műszaki kiegészítés és korszerűsítés 
mellett, a legfontosabb feljavítások körébe tarto-
zik a legújabb  API-Szabályrendszer átláthatóbb 
osztályozása. A szöveges részt tömörítették és át-
szerkesztették, míg a műszaki részletek és a háttér 
információk a mellékletben kaptak helyet.  

A 4. kiadás különlegességét képezik a piros du-
gók, amik kiszállításkor a tömítés-fedél zárófo-
lyadék-rendszer csatlakozó pontjainál találhatók. 
Ezek a műanyag-dugók gondoskodnak arról, hogy 
szennyeződés ne tudjon behatolni a tömítésekbe. 
Az üzemben a csatlakozásokat vagy bekötik, vagy 
a műanyag dugókat a mellékelt fémdugókkal he-
lyettesítik. Kedvező kísérő jelenség, hogy a 4. 
kiadás API tömítései a piros dugók alkalmazása 
folytán gyorsan felismerhetők.  

EagleBurgmann & API
Az EagleBurgmann a világ egyik vezető probléma-
megoldó vállalkozása az ipari tömítéstecnológia te-
rületén.  Termékeit a legkülönfélébb ágazatokban 
alkalmazzák (pl. olaj- és gázipar, energiaipar, olajfi -
nomítás, vegyipar, élelmiszeripar, vízügy és bányá-
szat). A vállalat az egész világon kb. 6.000 munka-
társsal rendelkezik. 60 leányvállalat és 250 helyszín 
biztosítja a globális jelenlétet – és ezzel együtt az 
ügyfelek számára oly fontos közelséget. A gazdag 
termék-portfolió a sorozatban gyártott, kiérlelt tö-
mítéstípusoktól egészen a specifi kus felhasználásra 
alkalmas egyedi konstrukciókig terjed.

Az API-konform csúszógyűrűs tömítések és el-
látórendszerek az EagleBurgmann választékában 

fontos szerepet töltenek be. Az EagleBurgmann 
az olaj-, gáz- és a petrolkémiai ipar tömítési 
rendszereinek kialakításához már több mint 20 
éve konzekvensen rendelkezésre bocsátja a saját 
Know-how-ját az API-ajánlások továbbfejlesz-
tése során. A Vállalat az API 682 munkacsoport 
munkájában aktívan részt vesz. Világméretekben, 
az EagleBurgmann-nak több mint 21.000 API-
tömítőrendszere van üzemben.

Gyors áttekintés az API 682  4. kiadásának legfon-
tosabb újításairól:

Csúszógyűrűs tömítések
- A nyomásértékek hozzáigazítása: 1. kate-

gória: 20 bar(g); 2/3. kategória: 40 bar(g)
- Alkalmazandó utasítások az „Engineered 

Seals“ vonatkozásában
- A 2/3 kialakításnál a tömítéstípusok kom-

binációja
- Meghatározott gőznyomás-távolság 
- Áttekintő táblázat a tömítésen belül alkal-

mazott hézagok méretéről
- Kategóriától független SiC csúszógyűrű-

anyag kiválasztása 

Balról-jobbra: Az EagleBurgmann API szakértői: Markus 

Fries és Thomas Böhm, egy újonnan kifejlesztett API csú-

szógyűrűs tömítés modelljével, és a vonatkozó, Plan 53 B 

szerint készített ellátó-rendszerrel. 
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- Választható (Alloy 718-ötvözetű) 
harmónika anyag a B típ. fémharmónikás 
tömítésekhez 

- Pótlólagos elvárások a nyomaték-átviteli 
menetes csapoknál

- Új részletek a kettőszárású túlnyomásos 
tömítés-rendszerek kiválasztásához és 
üzemeltetéséhez

- Csökkentett minimális hézagméret a belső 
közegszállító-berendezésnél

Tömítés-ellátó rendszerek
- Kapcsolók helyett transzmitterek alkalma-

zása
- Alternatív kialakítás-kiválasztási eljárás a 

„Kockázat és veszélyességi kódok alapján
- Új API-Plan-ok: 03, 55, 65A, 65B, 66A, 

66B, 99
- Hidrosztatikus szintmérés az 52, 53A Plan-

ok esetében
- Az 53 B Plan gáztömlő hőmérsékletének 

mérése
- A zárófolyadék-rendszerek 28 napos után-

töltési időtartama
- A hegesztett kötéseknél 2,5 mm-es mini-

mális csőfal-vastagság
- A műszerezettség hőmérsékleti határértékei

www.eagleburgmann.com
                                          www.eagleburgmann.hu

Az új Hilge szivattyú vezető pozícióban

Amikor a nemzetközi szaklapok, a Chemie Anlagen Verfahren és a Chemical Plant 

&Processing, megnevezte 2013 legjobb alkotásait, egy új típusú szivattyú került a 

dobogóra.

 A német Chemie Anlagen Verfahren (CAV) és annak nemzetközi testvérmagazinjának a 

Chemical Plant& Processing (CPP) olvasói számára nem volt kétséges a döntés, amikor 

a „legjobbat a legjobbak közül 2013” választottak. A versenyben 12 másik „best of the 

Month” termék és innováció közül az új típusú higiéniai szivattyú a GHP a Grundfos 

HILGE-től végzett az élen két másik termékkel.

Az egyfokozatú szivattyúk a F & B –HYGIA jellemzőire épülnek , melyeket tovább 

optimalizáltak, hogy megbízható működést biztosítsanak a nehéz körülmények között 

tisztítási folyamatokban. Például képesek kezelni a magas gáztartalmú folyadékokat, 

melyek így használhatóak a gyógyszeripar CIP (Clean-in-Place) rendszereiben.

- Hozzátettünk még néhányat a kíváló tulajdonságokhoz, és egy nagyszerű terméket 

hoztunk létre, ami innovatív és megbízható. GHP vonallal bővítettük a palettánkat és 

egy olyan terméket hoztunk forgalomba, amely egyesít számos erős vonást és tesz 

használhatóvá széles körben a tejfeldolgozótól az élelmiszer-feldolgozás területéig. - 

mondja Stephan Göttsche, a Grundfos német gyártóvállatainak ügyvezetőigazgatója.
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Az első átfolyásmérő készülék, mely érintőképer-
nyővel , háttér megvilágítással , igényes kijelző-
vel és  többnyelvű felülettel rendelkezik, emellett 
egyszerűen kezelhető. Az intuitív kezelő vezetővel 
utasítások, rendszer üzenetek és segéd szövegek 

segítségével majdnem minden hibát kizárhatunk. 
A kényelmes kalibrálással, összehasonlító méré-
sek által, az átfolyásmérő pillanatok alatt manuális 
mennyiségmérésre és automata letöltési folyama-
tokra előkészíthető. A hozzákapcsolható biztonsá-
gi- és ellenőrző funkciók az üzembe helyezés után 
is megbízható üzemelést és magas mérési pontos-
ságot biztosítanak.
A nem összekeverhető csatlakozások segítségé-
vel az átfolyásmérő nagyon gyorsan és kábelezési 

Az új átfolyásmérô generáció: 
Lutz átfolyásmérô TS és HDO 

építôsorozatban

Közel 20 év után a Lutz átfolyásmérôk az innovációnak, az egyszerû kezelhetôségüknek és a megbízhatóságuknak 
köszönhetôen ma már sok ipari területen megtalálhatóak. A továbbfejlesztett eredeti változat új mércét állít a mechanikus 
átfolyásmérésben.
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munkálatok nélkül a rendszerbe csatlakoztatható.
A fl exibilis moduláris felépítés lehetővé teszi a 
problémamentes alkalmazkodást különböző mé-
rési feladatokhoz és beépítési megoldásokhoz. 
Egyéni modulok, mint bázismérő, kezelőegység, 
relémodul vagy impulzus átalakító, az új  csatla-
kozási rendszerrel, mint a „legokockák” szabadon 
kombinálhatóak és összeépíthetők.  Kézi kezelhe-
tőség itt is lehetséges, mint az extern vezérlésnél 
és az adatok kiértékelésénél. Az új kommunikáci-
ós modul szabványos analóg és digitális pontok-
kal lehetővé teszi a csatlakozást vezérlő- és jelző 
berendezésekhez, valamint külső vezérléshez is. 

A belső Bus rendszeren keresztüli kommunikáció 
biztos és megbízható adatátvitelt garantál a modu-
lok között.  A műanyag vagy fém mérőeszközök 
bolygótárcsa- ill. oválkerék alapelvek szerint dol-
goznak és lényegében egyformán alkalmazhatóak 
semleges és agresszív, éghető és viszkózus folya-
dékok mennyiségméréséhez. 

Lutz-Szivattyúk Magyarország Kft.
9024 Győr, Vasvári P. u. 9.

Tel.: 96/ 419-813,   Fax.: 96/ 419-814
E-Mail: lutz-szivattyuk@lutz.hu
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Cos φ = teljesítménytényező?
Eltolódási teljesítménytényező (displacement 
power factor PFdisp)
Torzítási teljesítménytényező (distorsion power 
factor PFdist)
Valós teljesítménytényező (true power factor 
PFtrue)

Még mindig nem vesszük eléggé fi gyelembe, hogy 
nagymértékben megváltoztak a hálózati fogyasz-
tók típusai és ezzel együtt új jelenségekkel és fo-
galmakkal találkozunk, amelyekkel kapcsolatban 
talán érdemes egy-két dolgot tisztába tennünk.
Az egyik ilyen például a teljesítménytényező, 
melynek jelentése kibővül a nemlineáris fogyasz-
tók megjelenésével. Magyar nyelvterületen kis za-
var mutatkozik a fogalmakban, melyek nem jelö-
lik kellően elkülönítetten a különböző tartalmakat.

A jelenségre az egyik ügyfelünk által felvetett 
probléma is rámutatott és ezen keresztül szeret-
ném bemutatni, hogy miről is van szó. A cég egyik 
telephelyén 2 db, 15 kW és 1 db 7,5 kW teljesít-
ményű Danfoss frekvenciaváltó lett telepítve, va-
lamint további, a frekvenciaváltók teljesítményé-
hez képes szinte elhanyagolható teljesítményű vi-
lágítás és egyéb fogyasztók is üzemeltek.
A felvetés szerint az egyik műszer az elvártnál 
alacsonyabb teljesítménytényező értéket mutatott 
annak ellenére, hogy frekvenciaváltós hajtás lé-
vén közel 1-es értéket vártak. Ezen felül még az 
a furcsa viselkedés is jellemző volt, hogy ameny-
nyiben csökkentették a motor teljesítményét (jelen 
esetben a centrifugál szivattyú fordulatszámát) ez 
az alacsony teljesítménytényező érték még kisebb 
(akár 0,85) lett.

A cég és az áramszolgáltató közötti elszámolás 
alapját képző mérőórából rendszeresen adatokat 
gyűjtöttek, és azt havonta kiértékelték. A wattos 
és a meddő fogyasztási, valamint feszültség és 

áram adatokból kiderült, hogy a cos φ érték átlago-
san 0,991 és 0,993 közé esett. Ezek az értékek kivá-
lónak mondhatók, fi gyelembe véve, hogy a rendszer-
ben lévő egyéb fogyasztók ronthatják a cos φ-t.
Az áramszolgáltató a fogyasztásmérőből kiolvasott 
adatok alapján szintén a kiváló cos φ>0,99 értéket 
látta és nem szankcionálta a fogyasztót. De akkor mit 
mért 0,85-ös teljesítménytényezőnek a saját műszer?
A jelenség kérdéseket vetett fel a felhasználóban.
Itt rögtön álljunk is meg egy kicsit és nézzük meg, 
hogy mi az a cos φ és miért várta el a cég, hogy a 
frekvenciaváltó miatt a cos φ 1 legyen.

1/a ábra Az áram és feszültség közötti fázisszög 

időfüggvényben ábrázolva.

1/b ábra Az áram és feszültség közötti fázisszög 

vektor ábrán

Röviden a teljesítménytényezõkrõl
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A váltakozó áramú aszinkron motor induktív jelle-
gű fogyasztó. Tekercset tartalmaz, ami váltakozó 
áramú villamos hálózatban reaktanciaként visel-
kedik. Összetett villamos hálózatban a rajta lévő 
feszültség és áram között 0-90o közötti ’φ’ fázis-
szög van (az áram késik a feszültséghez képest). 

A hasznos munkához szükséges teljesítmény lét-
rehozásában csak a feszültséggel azonos fázisban 
lévő áram vesz részt. A feszültség és a vele azonos 
fázisban lévő áram összeszorzásával a hatásos tel-
jesítményt kapjuk. (P=IxUR)
A motor, a működéséhez szükséges mágneses 
mező fenntartásához a teljesítményt szintén a há-
lózatból veszi fel. Ez a teljesítmény a feszültség 
és a fázisban eltolt áram szorzata. (Q=IxUL) Ez az 
energia nem kerül felhasználásra, hanem negyed-
periódusonként ingadozik a hálózatban. Többlet-
ként jelentkezik, ami munkavégzésben nem vesz 
részt, mégis terheli a hálózatot, éppen ezért ezt a 
teljesítményt meddő teljesítménynek nevezzük.
Ha a teljes hálózaton lévő feszültséget és áramot 
szorozzuk össze, akkor kapjuk a látszólagos telje-
sítményt. (S=IxU)
A fenti teljesítményeket vektoriálisan ábrázolva 
felrajzolhatjuk a teljesítmény háromszöget

2. ábra A teljesítmény háromszög.

Ebből a szögfüggvényeket felhasználva könnyen ki-
számolhatjuk a hasznos és látszólagos teljesítmény 
közötti fázisszög koszinuszát: cos φ=P/S Hatásos 
teljesítmény osztva a látszólagos teljesítménnyel. 
Mivel a φ szög értéke függ a meddő teljesítmény 
nagyságától, a fogyasztó meddő teljesítmény vé-
telezésére jellemző a cos φ, azaz a teljesítmény-
tényező.

A vezetéken szállított meddő teljesítmény (med-
dő áram) járulékos veszteséget okoz a hálózatban, 
amit az áramszolgáltatónak nagyobb keresztmet-
szetű vezeték beépítésével és nagyobb teljesít-
mény biztosításával kell pótolni. E többletköltsé-
gek ellenértékéül a nagy meddő fogyasztást mu-
tató üzemek részére büntetőtarifát számítanak fel.
Ezt elkerülendő, az ilyen jellegű berendezéseket 
üzemeltető fogyasztók különböző értékű kapaci-
tásokat építenek be (fi x vagy automata rendszer-
ben), melyek kompenzálják a villamos motorok 
ezen jellegét, így a hálózat csatlakozási pontján 
a teljesítménytényező értékét 1 közelében tudják 
tartani.
Abban az esetben viszont, ha a villamos motoro-
kat frekvenciaváltóval hajtjuk, a közbenső egyen-
áramú kör betölti a meddő áram kompenzációjáak 
szerepét, így kiegészítő meddő kompenzáló tele-
pek beépítése nem szükséges.
Ez is egy további ok a frekvenciaváltóval történő 
motorhajtás mellett költségtakarékossági szem-
pontból és ezért várta el az említett ügyfél, hogy a 
teljesítménytényező értéke 1 legyen.

A fentieken felül a közbenső körbe beépített (meg-
felelően méretezett) elektrolit kondenzátorok biz-
tosítják a közbensőköri feszültség optimális érté-
ken tartását.
 
Itt kell megemlíteni, hogy vannak olyan frekven-
ciaváltó gyártók, akik nem építik be készülékeik-
be az említett megfelelően méretezett elektrolit 
kondenzátorokat, hanem helyette csökkentett ka-
pacitású (akár 1-2%-a az optimálisnak) kerámia-
kondenzátorokat alkalmaznak. Ennek oka elsősor-
ban a gyártási költségek alacsony szinten tartása 
és az, hogy ezen az úton csökkentsék a hálózati 
visszahatásokat (felharmonikusok). Kétségtelenül 
fontos a felharmonikus áramok alacsony szinten 
tartása, de nem ez a módszer a célravezető megol-
dás, mert több problémát okoz:
A közbensőköri feszültség hullámossága nagy 
lesz és lecsökken a közbensőköri feszültség kö-
zépértéke, ezért a motort tápláló kimeneti feszült-
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ség sem fogja elérni a hálózati feszültség névle-
ges értékét. Emiatt a váltakozó áramú aszinkron 
motor működése közben a névleges áramát akár 
10 százalékkal meghaladó áramot vesz fel, ami 
megnövekedett motorhőfokhoz vezet, továbbá a 
frekvenciaváltó végfokozata is jelentős dinamikus 
terhelésnek van kitéve.

A  kis kapacitású kondenzátorokkal megvalósí-
tott közbenső kör, bár olcsóbb készüléket ered-
ményez, nem csak az összhatásfokot csökkenti, 
hanem a mindenkori alkalmazás függvényében a 
motor bizonyos túlméretezését is igényli, a frek-
venciaváltó megbízhatóságát és élettartamát pedig 
negatívan befolyásolja.
Ezt a megoldást karcsú közbenső körnek nevezik és 
a Danfoss nem ezt alkalmazza a felharmonikusok 
elleni védekezésre.

Mielőtt visszatérünk a leolvasott teljesítményté-
nyező értékre meg kell ismerkednünk a villamos 
fogyasztók és hálózatok két fajtájával.
Tudnunk kell, hogy a villamos berendezéseket a 
hálózatból felvett áram jelalakja szerint két részre 
oszthatjuk: lineáris, illetve nem lineáris fogyasz-
tók.
Lineáris fogyasztók például a villanyvasaló, izzó-
lámpa, közvetlenül hálózatra kapcsolt aszinkron 
motor. 
Nem lineáris fogyasztók közé sorolható minden 
olyan berendezés, amelyben egyenirányító, kap-
csolóüzemű tápegység van. Ilyenek például a szá-
mítógépek, szünetmentes tápegységek, frekven-
ciaváltók.

Most pedig röviden összefoglalom a különböző 
teljesítménytényező értékek jelentéseit.

1. Eltolódási teljesítménytényező:
A fent leírt teljesítménytényező már a hagyomá-
nyos lineáris fogyasztókat tartalmazó hálózaton is 
jelen volt. Tipikusan villamos motorok üzemelé-
sekor induktív lesz, hosszú kábeleken kapacitív. 
Ezt az áramszolgáltató méri, és rossz értékek ese-

tén szankcionálja a fogyasztót. Ez tehát az eddig 
ismert „klasszikus” teljesítménytényező (cos φ), 
amit pontatlanul csak teljesítménytényezőként 
emlegetünk.
Ezt a jellemzőt magyarul eltolódási (v. eltolási) 
teljesítménytényezőnek nevezzük (cos φ).
Az angol szakirodalomban displacement power 
factor-nak (PFdisp).

2. Torzítási teljesítménytényező:
Manapság a legtöbb villamos berendezés nem 
lineáris fogyasztó (számítógépek, frekvenciavál-
tók, szünetmentes tápegységek).
Amennyiben egy berendezés nem lineáris fo-
gyasztó, akkor szinuszos feszültség hatására a fel-
vett áram nem szinuszos. 3. ábra

3. ábra THDi=41,92%

Fourier transzformáció: Mivel a frekvencia tar-
tományban egy jel vagy rendszer ugyanazokat az 
információkat hordozza, mint időtartományban 
minden művelet, amit elvégzünk a frekvencia tar-
tományban elvégezhető az időtartományba is és 
fordítva. Ezt kihasználva a nem szinuszos áram 
jelet Fourier transzformációval átalakíthatjuk egy 
szinuszos alap harmonikus (50Hz) áramra és az 
alap harmonikus áram frekvenciájának egész szá-
mú többszöröseinek megfelelő frekvenciájú fel-
harmonikus áramokra. (frekvenciaváltóknál pl.: 
250Hz, 350Hz,…stb. fordul elő)

Számunkra hasznos munkát azonban csak az alap 
harmonikus áram végez.
A felharmonikus áramok viszont ugyanúgy terhe-
lik a hálózatot, mint az alap harmonikus áram.
Értékük százalékosan is meghatározható az összes 
felharmonikus áram effektív értékének és az alap 
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harmonikus áram effektív értékének a hányadosával. 
Ezt teljes harmonikus áram torzításnak nevezzük.

4/a. ábra Az összetett jel felbontása harmonikusokra 

4/b ábra A felharmonikus áramok aránya az 

alapharmonikushoz képest

Ebből számolhatjuk a teljesítménytényező értékét.

Ezt a nem lineáris hálózatot jellemző teljesítmény-
tényezőt magyarul torzítási teljesítménytényező-
nek nevezzük.
Az angol szakirodalomban distorsion power 
factor-nak (PFdist).

Ezt az áramszolgáltató a meddő fogyasztással ellen-
tétben jelenleg még nem bünteti és nem kell érte dí-
jat fi zetni, de a felharmonikus áram része az effektív 
(RMS) áramnak, amely terheli a hálózatot (transz-
formátor, vezeték, stb.), többlet veszteségeket okoz, 
torzítja a feszültséget és a túlzott mértékű torzítás 
akár más berendezések működését is zavarhatja.

Ez az érték a frekvenciaváltóval szabályozott mo-
tornál kisebb teljesítmény esetén (pl. alacsony szi-
vattyú fordulaton) csökken, vagyis rosszabb lesz. 
Miért?
Tudnunk kell azt, hogy kisebb teljesítménynél a 
teljes harmonikus áramtorzítás (százalékosan) nö-
vekszik.
A teljesítménytényező képlete alapján belátható, 
hogy ha a teljes harmonikus áram torzítás (THDi) 
a nevezőben növekszik, akkor az eredő torzítási 
teljesítménytényező hányados értéke csökken.

3. Valódi teljesítménytényező:
A villamos berendezéseket lehet jellemezni az 
eltolódási teljesítménytényező és a torzítási telje-
sítménytényező szorzatával.

Ezt a jellemzőt magyarul valódi teljesítményté-
nyezőnek nevezzük. (λ)
Az angol szakirodalomban true power factor-nak 
(PFtrue).

Láthatjuk, hogy pusztán teljesítménytényezőnek 
vagy cos φ-nek nevezve ezt az értéket nem tudjuk, 
hogy hagyományos teljesítménytényezőről (elto-
lódási teljesítmény tényezőről), torzítási teljesít-
mény tényezőről vagy esetleg valós teljesítmény 
tényezőről van-e szó?
Az említett esetben is meg kellett vizsgálni, hogy 
a hivatkozott műszer vajon melyik értéket jelení-
tette meg.
A műszer gyártójától megérdeklődtük, hogy a ki-
jelzőn leolvasható teljesítménytényező érték me-
lyik teljesítménytényezőt jelenti, mert ez a műszer 
leírásából nem volt egyértelmű. A gyártó nyilatko-
zata alapján a műszer a 3-as számú pontban leírt 
valódi teljesítmény tényezőt jelezte ki. 
Ezek után egyértelművé vált, hogy a kifogásolt 
0,85-ös érték nem az eltolódási teljesítményténye-
ző, hanem a valódi teljesítménytényező, aminek 
értéke megfelelt a valóságnak és elfogadható is 
volt. Természetes következmény, hogy a motor 
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terhelésének csökkentésével ez az érték romlott, 
hiszen a képletből ez egyértelműen következett:
Klasszikus teljesítménytényező (jelen esetben kö-
zel 1) * (egyre csökkenő) torzítási teljesítményté-
nyező = kisebb valódi teljesítménytényező.

Itt kell megemlíteni, hogy a fenti érték jónak 
mondható, mert a Danfoss frekvenciaváltók min-
den esetben rendelkeznek beépített DC-köri foj-
tótekercsekkel, melyek a felharmonikus torzítás 
értékét jelentősen csökkentik. Az olyan frekven-
ciaváltók, melyek ezt nem tartalmazzák jóval 
rosszabb torzítási teljesítménytényezőt „produ-
kálnak”, mert sokkal nagyobb mértékű felharmo-
nikus árammal terhelik a hálózatot.

Kiderült tehát, hogy nincs semmi probléma és a 
felhasználónak nem kell aggódni a rossz teljesít-
ménytényező miatt, mert azzal a Danfoss frek-
venciaváltóiban megfelelően méretezett közbenső 
kör miatt minden rendben van. Ha a felhasználó 
az eltolódási teljesítménytényezőre lenne kíván-

csi, akkor javasoltuk a műszer cseréjét egy másik 
készülékre, amely ezt az értéket tudja kijelezni.
Fontos megjegyezni, hogy célszerű már a tervezés 
fázisában megfontolni, hogy a felhasználó ponto-
san milyen értéket szeretne látni és így a megfele-
lő műszert lehet kiválasztani.

A Danfoss VLT® frekvenciaváltókba gyárilag be-
épített felharmonikus szűrőkön túl, cégünk széles 
teljesítménytartományban rendelkezik kiegészítő 
aktív és passzív felharmonikus csökkentő beren-
dezésekkel és megoldásokkal. Nagy tapasztalattal 
rendelkező kollégáink készséggel állnak az érdek-
lődő ügyfeleink rendelkezésére.

További információ:
Danfoss Kft.

Berentei Norbert
1139 Budapest, Váci út 91.

www.danfoss.hu/VLT 
norber.berentei@danfoss.com

Tel:+36 30 954 0992 

A Grundfos munkáltatói státusza egyre kiválóbb Magyarországon

Magyarország összes termelő vállalata között a 7. és a több mint ezer főt foglalkoztató vállalatok 

közötti 3. helyével a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. (GMH) jelentős hatással bír az ország legjobb 

munkáltatói között 2013-ban. A világhírű emberi erőforrás gazdálkodás szakértő cég, az Aon Hewitt 

végezte a felmérést, majd ez a cég sorolta a Grundfos-t a legjobbak közé. Egy országban, ahol hatalmas 

világméretű vállalatok, mint például a Siemens, a Bosch vagy az Audi működik, nagyon nehéz felvenni a 

versenyt a legjobb munkáltatókkal, és hihetetlenül fontos kiemelkedő eredményeket elérni az ilyen jellegű 

felméréseken.

-Nagyon büszkék vagyunk az eredményekre, ami annak a kemény munkának a gyümölcse, amely során a 

dolgozóink általános elégedettségére fókuszáltunk. Mondta Urbán Anita Ildikó, HR vezető, (GMH).  

Ő rávilágít arra, hogy a kiváló eredményekhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a GMH kijelölt néhány 

fókusz területet, mint például a menedzseri támogatás, a nyitott és nyomon követhető vezetői modell és 

a csapatépítő programok lehetővé tétele szervezeti szinten. Biztosra kell menni, hogy mindenki fel tudja 

venni a ritmust a vállalat fejlődésével.

Ahhoz, hogy a nagyszerű sikereket képesek legyünk szinten tartani és még javítani is tudjunk, a GMH 

egy olyan csapatot alapít, amelynek segítségével munkatársaink segíteni tudnak majd abban, hogy 

láthatóvá váljon mindenki számára az új sorok és termékek bevezetése, végrehajtása csak úgy, mint azon 

megbeszélések bevezetése, ahol az elkötelezettséget és a vezetést vizsgáljuk.
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Felsõbb osztályba lépve
Új, nagyteljesítményû frekvencia-

váltók az Omron kínálatában

Az Omron termékskálája most új taggal bővült. Az 
SX inverter család kifejezetten nagy – akár több száz 
kilowatt – teljesítményű aszinkronmotorok hajtására 
született termékeket foglal magában, amelyek között 
megtaláljuk az újdonságnak számító 690 V névleges 
feszültségű eszközöket is. Feszültség/frekvencia ve-
zérlésű és vektorszabályozású modellek egyaránt vá-
laszthatók, biztosítva a lehetőséget a legideálisabb ár/
érték arányú megoldás megtalálására.

Rugalmas kialakítás
Az egyedileg kérhető kiegészítések széles tárházá-
ból szemezgetve, mindenki összeállíthatja leginkább 
megfelelő frekvenciaváltót. A legtöbbször igényelt 
speciális zavarszűrők mellett a beépített főkapcsoló 
illetve a főáramköri mágneskapcsoló teszi teljessé a 
bemeneti opciók kínálatát. Működési elvükből adódó-
an, a félvezető technikán alapuló inverterek kimeneti 
jelalakja eltér a szinuszos hálózattól. Mindez gondot 
okozhat nagy kábelhossz vagy szigeteletlen csapágyú 
illetve régi motorok esetében. A probléma elkerülé-
sének érdekében, dU/dt szűrő és szinusz szűrő közül 
választhatunk. Az üzem közben esetlegesen bekövet-
kező visszatáplálás lekezelésre szolgáló fékmodulok 
mellett az I/O bővítő és a különféle kommunikációs 

kártyák is igény szerint rendelhetők. 
Mindezek után a felhasználó által meg-
határozott konfi guráció IP54 védettségű 
tokozásba kerül, lehetőséget biztosítva a 
technológia melletti közvetlen elhelye-
zésre. Kiemelkedően rossz üzemi körül-
mények esetén, speciális védőlakkozás 
vagy akár folyadékhűtés is növelheti a 
termék alkalmazhatóságát.

Kiemelkedő funkcionalitás
Számos hasznos elemmel találkozunk még akkor is, 
ha a programozási lehetőségek közül „csak” a szivaty-
tyúalkalmazások esetében szóba jöhetőket vizsgáljuk. 
Minden bizonnyal a PID szabályozó lesz a legtöbbet 
használt funkció. Segítségével a frekvenciaváltó köz-
vetlenül képes például a nyomástartásra úgy, hogy az 
„altatásnak” köszönhetően nem kell tartanunk hosz-
szú idejű lassú forgástól, még alacsony elvétel esetén 
sem. A beépített csoportvezérlő lehetőséget biztosít 
egy darab frekvenciaváltóval történő megvalósításra 
még olyan rendszer esetében is, ahol akár egynél több 
szivattyú is dolgozhat ugyanarra a hálózatra. Az SX 
sorozat bármely tagja képes önállóan be- illetve ki-
léptetni az általa szabályozott mellett a további kiegé-
szítő szivattyúkat is. A sokrétű védelmi megoldások 
tárházából egy szabadon konfi gurálható túl- illetve 
alacsony terhelésfi gyelést érdemes kiemelni. Haszná-
latával egyszerűen kiküszöbölhető a szárazon futás, 
mivel a szóban forgó funkció beállításai pontról pont-
ra illeszthetőek a szivattyú karakterisztikájához.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az Omron egy 
ütőképes, rugalmasan konfi gurálható és programoz-
ható termékcsaláddal nyitott a nagy teljesítményű 
motorok piacának irányába.

Farkas Csaba
Omron Electronics Kft.

1134 Budapest, Váci út 45.
Tel: 1/399-3050

E-mail: infohun@eu.omron.com
industrial.omron.hu

Napjainkban elcsépelt közhely a mûszaki tudományok rohamos fejlõdésérõl beszélni. A félvezetõelemek ugrásszerû el-
ter jedésének köszönhetõen a számítógépek és a különféle elektronikus vezérlésû eszközök életünk természetes részeivé 
váltak. A korszerû villamos hajtások ma már alapvetõ elemének számító frekvenciaváltók sem maradtak el ettõl a trendtõl.
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Új SKF többfunkciós állapotjelzõ a 
költséghatékony és egyszerû 

állapotfelügyelethez

  Az SKF MCI szabályos időközönként két típu-
sú rezgésmérést végez. A rezgéssebesség mérések 
nyomon követik a gép általános állapotát és előre-
jelzik a beállításból és kiegyensúlyozatlanságból 
fakadó lehetséges problémákat. A rezgésgyorsulás 
Envelop mérések kimutatják a csapágyak korai 
meghibásodását. Mindemellett az eszköz felügye-
li a gép üzemi hőmérsékletét is. Az SKF MCI a 
hamis riasztások megelőzésének érdekében beépí-
tett intelligenciával rendelkezik a mérések kiérté-
keléséhez, a riasztás állapotát három LED jelzi.  A 
kijelző a géphez csatlakoztatva, akkumulátorral 
működik.  

“Az SKF Többfunkciós állapotjelző olyan egy-
szerű, mint az autókban az ‘ellenőrizze a motort’ 
fi gyelmeztető fény – nyilatkozta Torsten Bark, az 
SKF San Diego-i Állapotfelügyeleti Központjá-
nak Termékfejlesztési Vezetője. “Amint a LED fé-
nyek világítanak, riasztást adnak a megelőző kar-
bantartást végző személyzetnek annak érdekében, 
hogy hiba-ok elemzéssel kiderítsék, mi zavarhatja 
a működést. ”

Az SKF MCI alkalmazásával az üzemvezetők 
időt és pénzt takaríthatnak meg, hiszen a karban-
tartó mérnökök kevesebb időt töltenek a hibafeltá-

rásokkal, és több idejük marad az okok elemzésére 
és megszüntetésére vagy egyéb fontosabb dolgok 
elvégzésére.  A nem kritikus gépek karbantartási 
intervalluma nő, mivel a gépre szerelt SKF MCI-n 
a LED fények jelzik, ha probléma adódik. 

Az eszköz kevesebbe kerül, mint egy hagyomá-
nyos ipari gyorsulásmérő, így az SKF MCI kiváló 
megoldás a nem kritikus gépek költség-hatékony 
állapotfelügyeletére. 

Az SKF bemutatta az állandó mûködési feltételek mellett üzemelõ, forgó gépalkatrészek felügyeletére kifejlesztett, 
gazdaságos rezgés- és hõmérsékletfi gyelõ eszközt, az SKF Többfunkciós állapotjelzõt (MCI – Machine Condition Indicator), 
amely ideális a korábban nem rendszeresen ellenõrzött gépek alapállapotának a megfi gyelésére. Az eszköz alkalmas kültéri 
és beltéri használatra is, majdnem minden olyan iparágban, ahol forgó gépalkatrészt használnak, pl. a papírgyártásban, 
az energiaiparban, az élelmiszeriparban, a vegyiparban, az olaj- és gáziparban, a szerszámgépeknél, valamint a fûtés-, 
szellõzés- és klímatechnikában. 

SKF launches the SKF Machine Condition Indicator, a low-cost vibration and temperature monitoring device designed for 
rotating machinery with constant operating conditions. It provides the ability to track basic machine health on assets that are 
not currently being monitored on a regular basis. The device can be used indoors or outdoors, in almost any industry where 
rotating machines are used, such as pulp and paper, power, food and beverage, hydrocarbon processing industry (HPI), oil 
and gas industry, machine tool, as well as heating, ventilation, and air conditioning (HVAC). 
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Az SKF MCI nagy teljesítményű lítium akku-
mulátorral működik, a várható élettartama több 
mint 3 év (egy riasztással). 

Az eszköz kiválóan alkalmazható szivattyúk, 
szivattyúcsoportok felügyeletére is, ahol elsősor-
ban a termelés és feldolgozási folyamatok szem-
pontjából nem kritikus gépeket alkalmazunk. Az 
egyszerű, rezgés alapú mérőeszközöknél alapvető 
követelmény, hogy a rezgésdiagnosztika vonatko-
zó ISO 10816 jelű szabványának előírt paramétere-
it képes legyen mérni, azaz a 10 és 1000 Hz közöt-
ti frekvencia tartományban mérhető rezgéssebes-
ség összesített értékét. Szivattyúk esetén az ebbe 
a kategóriába tartozó meghibásodások közé sorol-
hatók a kiegyensúlyozatlanság, a tengelybeállítási 
hiba, mechanikai lazaság, dörzsölődés, kavitáció, 
lapátkopás és -törés, villamos hibák, valamint a 
komolyabb csapágyhibák is. Ezen felül az eszköz 
alkalmazza az SKF által fejlesztett speciális csap-
ágyvizsgálati eljárást is, az Envelope technikát, 
valamint méri a felületi hőmérsékletet is.

A szabvány szerinti rezgéssebesség mérés ki-
egészítve a fenti metódusokkal nagymértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy egy szivattyú üzemelése 
során bármelyik fenti hiba előfordulásáról és adott 
határérték fölé emelkedéséről a kezelő, karbantar-
tó személyzet mielőbbi értesítést kapjon az eszköz 
tetején villogó LED-ek segítségével.

Így a karbantartási idő és az esetleges útvonal 
szerinti, körjáratos állapotfelügyeleti mérések üte-
me kiterjeszthető, mert az időszakos, megelőző 

karbantartásra fordított időt a riasztásba került gép 
mélyebb elemzésére és a hibaelhárításra lehet for-
dítani.

Az eszköz pár hónappal ezelőtti megjelenése 
óta világszerte több ezer SKF MCI egységet tele-
pítettek a különböző iparágakban, különböző ipari 
berendezéseken.

Az SKF a világpiac vezető szállítója a csap-
ágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstech-
nikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi 
terület magába foglalja a műszaki támogatástól 
kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgál-
tatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. 
Az SKF a világ több mint 130 országában, 15 000 
viszonteladóval képviselteti magát. A csoport éves 
bevétele 2012-ben 64 575 millió SEK volt.

www.skf.com

www.skf.com
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Egyfokozatú turbófúvó aggregátok 
áramlási jellemzôinek numerikus és 

kísérleti meghatározása

Az áramlási folyamatok CFD szimulációja az 
elmúlt néhány évben nagymértékben fejlődött a 
CFD területén elért legfrissebb kutatási eredmé-
nyek alkalmazásával, amelyet a számítógépek 
számítási és tárolási kapacitásának gyors növeke-
dése is nagymértékben elősegített. Napjainkban a 
nagyobb teljesítményű személyi számítógépek ke-
reskedelmi szoftverek felhasználásával már köz-
vetlenül lehetővé teszik komplex 3D-s és időben 
változó áramlástani feladatok numerikus szimulá-
cióját.

A továbbiakban két radiális átömlésű turbófú-
vó (TF1 és TF2 jelű) tervezési változataiban ki-
alakuló időben változó komplex három-dimenziós 
áramlási folyamat számítógépes analízisének né-
hány fontos jellemzőit mutatjuk be. Ez a kutató 
munka egyrészt szorosan kapcsolódik a turbófúvó 
aggregát (továbbiakban TF0 jelű) korábbi válto-
zatának bemutatott kísérleti vizsgálatához [1], 
valamit másrészt ugyancsak a TF0 jelű turbófúvó 

aggregát CFD vizsgálatát összefoglaló cikkben 
[2] bemutatott eredményekhez is.

A numerikus analízissel párhuzamosan a tur-
bófúvó aggregátok kísérleti laboratóriumi vizsgá-
latának elvégzésére is sor került. Ezt követően a 
számítási eredmények kiértékelése, majd a kapott 
számítási és mérési eredmények összehasonlításá-
nak eredményei ismerhetők meg.

Bevezetés
A cikk részletesebben egyfokozatú és radiális 

átömlésű turbófúvó aggregát TF1 és TF2 jelű vál-
tozataiban kialakuló áramlási viszonyok numeri-
kus vizsgálatával foglalkozik. A numerikus vizs-
gálat elvégzésének elsőrendű célja a fent említett 
két turbófúvó aggregát változatainak működése 
szempontjából alapvetően fontos üzemi paramé-
terek számítása, valamint az áramlás aggregáton 
belüli jellemzőinek minél részletesebb megha-
tározása volt. A kísérleti laboratóriumi vizsgálat 

A cikk két radiális átömlésû és egyfokozatú turbófúvó aggregátban kialakuló áramlás numerikus vizsgálatával foglalkozik. 
A két vizsgált turbófúvó aggregát különbözõ lapátgeometriájú – az eredeti és újratervezett járó-, valamint és két vezetõ-, 
illetve visszavezetõ kerék felhasználásával összeszerelt – változatait jelentette. A numerikus vizsgálatok fõ célja egyrészt 
közelítõleg meghatározni a turbófúvó fontosabb üzemi jellemzõit, másrészt részletes információt kapni a turbófúvó belsejében 
kialakuló áramlásról. A turbófúvókban lévõ áramlás jellemzõinek meghatározása az ANSYS-FLUENT kereskedelmi szoftver 
alkalmazásával történt. Az eredmények ismeretében eldönthetõ, hogy a turbófúvó fõbb részegységei jól mûködnek, vagy nem. 
Az áramlási eloszlások átlagértékei alkalmasak a turbófúvók  üzemi jellemzõinek közelítõ meghatározására. A szimuláció 
által meghatározott közelítõ üzemi jellemzõk, a számított értékek validálása érdekében azok összehasonlításra kerültek a 
turbófúvók laboratóriumi mérései során kapott jelleggörbe pontjaival. Az összehasonlítás eredményeként a szimuláció által 
kapott üzemi jellemzõk a laboratóriumi mérésbõl származó jelleggörbével jó egyezést mutattak.

The paper deals with the numerical investigation of the fl ows in two radial-fl ow one-stage blower-aggregates. These blower 
aggregates by applying the original and redesigned impellers and two guide and return-guide vanes with different blade 
geometries assembled in two various confi gurations were investigated. The main aim of these numerical studies is to predict 
the relevant operating behaviour of the blowers and to determine detailed information about the fl ow characteristics inside 
that. The distributions of fl ow characteristics in the blowers determined by ANSYS-FLUENT are available to decide whether 
the main functional parts of the blowers are working properly, or not. The average values of the fl ow characteristics are 
usable to determine the characteristics of the calculated operating points of the blowers. The discrete points of the predicted 
performance curves are compared with measured data obtained by experimental tests of the blower-aggregate for their 
validation. The comparison between the predicted and measured performance curves shows a fairly good agreement.



58 SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014

pedig elsősorban a turbófúvó aggregát működteté-
sének fontosabb üzemi jellemzőit kívánta mérés-
sel meghatározni. E mellett az elvégzett kísérleti 
vizsgálat eredményeit az alábbiakban közvetlenül 
a CFD vizsgálatok során kapott üzemi jellemzők 
validálására is fel kívántuk használni.

Az aggregáton belüli áramlás ANSYS-
FLUENT kereskedelmi szoftver [3] alkalmazásá-
val nyert eloszlásai alkalmasak az aggregát egyes 
részegységei helyes működésének megítélésére. A 
számított üzemi paraméterek számértékei – azok 
validálása érdekében – pedig összevethetők a tur-
bófúvó aggregát laboratóriumi mérési eredménye-
ivel [4].

A numerikus vizsgálatra került turbófúvó agg-
regát főbb egységeinek szétszerelt állapotban ké-
szített fényképei az 1. ábrán láthatók.

1.ábra A vizsgált turbófúvó aggregát főbb egységei 

szétszerelt állapotban

A turbófúvó aggregát tervezési változatainak 
kidolgozása során a fent megadott főbb egységek 
közül a járókerék és a vezető- visszavezető kerék 
geometriai jellemzőit változtattuk meg az alábbi 
1. táblázatban megadottak szerint.

1. táblázat

A turbófúvó 
aggregát jele

Járókerék 
jele

Vezető-, illetve a 
visszavezető kerék 

jele
TF0 JK0 M0

TF1 JK0 M1

TF2 JK1 M2

A rendelkezésre álló geometriai jellemzők fel-
használásával először a numerikus számítások 
előkészítéséhez az ANSYS-FLUENT kereske-
delmi kód grafi kus előkészítő programjával kifej-

lesztettük a turbófúvó aggregát – a fenti tervezési 
esetek mindegyikének numerikus vizsgálata so-
rán alkalmazható – teljes számítási tartományát, 
amelyet a 2. ábrán mutatunk be. A fényképek és a 
3D-s geometriai modell egybevetésével jól látha-
tó, hogy a tartomány be- és kilépő keresztmetsze-
teit a valóságos kialakításhoz képest kismértékben 
módosítottuk a peremfeltételek korrekt megadása 
céljából.

2.ábra A turbófúvó aggregátok teljes 3D-s 

számítási tartománya két nézetben

Az áramló levegő a turbófúvó szívócsonkján 
érkezik a járókerékre, amelynek forgatása miatt az 
a folyadék energiáját megnöveli. Ezt követően a 
levegő a járókerék oldali vezetőkeréken át a nyo-
mótérbe kerül, majd a hátoldali visszavezető-keré-
ken átáramolva a nyomócsonkon távozik el a tur-
bófúvó-aggregát egységből a modellünk esetében 
a két „piskóta alakú” keresztmetszetű hengeres 
kilépő csöveken át, a valóságban a hasonló alakú 
motortérbe, majd a szabadba.

Az alábbi ábrákon a numerikus vizsgálat során 
kifejlesztett járó- és vezető-, illetve visszavezető- 
kerekeinek geometriáját mutatjuk be.

A 3. ábra a JK0  jelű járókerék 3D testmodelljé-
nek áttetsző képét mutatja be, feltárva a járókerék 
belső lapátjainak térbeli kialakítását is.

3.ábra A JK0  jelű járókerék áttetsző 3D-s testmodellje
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A 4. ábra az M1  jelű vezető-, illetve visszaveze-
tő kerék 3D testmodelljét két nézetben mutatja be.

4. ábra Az M1  jelű vezető-, illetve visszavezető kerék 

3D-s testmodellje

Az 5. ábra a JK1  jelű járó- és az M2  jelű veze-
tő-, illetve visszavezető kerék összeépített fényké-
pét és 3D testmodelljét mutatja be.

5. ábra A JK1  jelű járó- és az M2  jelű vezető-, illetve 

visszavezető- kerék fényképe és a 3D-s testmodellje össze-

szerelt állapotban

A numerikus CFD vizsgálat elsődleges célja a 
turbófúvó-aggregát belsejében kialakuló áramlási 
jellemzők ANSYS FLUENT kereskedelmi prog-
rammal történő meghatározása. Ennek végrehaj-
tásához a teljes számítási tartomány úgynevezett 
véges térfogatokra történő felbontása szükséges.

Turbófúvó-aggregát számítási résztartományai-
nak defi niálása és hálózása

A teljes számítási tartományt először résztarto-
mányokra osztottuk, amelynek térbeli elhelyezke-
dése és a hozzá tartozó elnevezései a 6. ábrán lát-
hatók. A turbófúvó működéséből adódóan ugyanis 
két alapvetően eltérő tulajdonságú áramlási teret 
kellett elkülönítenünk: a forgó (ROTOR) járóke-

rék-tartományt és az álló (STATOR) tartományt, 
amelyet a turbófúvó aggregát háza és a vezetőke-
rekek falai határolnak.

6. ábra A számítási tartomány felosztása és azok 

elnevezései

Ezt követte az egyes tartományok véges térfo-
gatokra történő felbontása, az úgynevezett háló-
zás. A járókerékre elkészített numerikus háló felü-
leti képe a 7. ábrán látható.

7. ábra A JK1  jelű járókerék véges térfogatokra való 

felosztásának részlete

A TF1 jelű turbófúvó teljes számítási tartomá-
nyának diszkretizációjaként összesen 11,27 mil-
lió, a TF2 jelű turbófúvó esetében pedig 12,16 
millió véges térfogatú elem került kialakításra. 
A két tartomány hálózásának végrehajtása során 
az így kapott véges térfogatú elemek legnagyobb 
torzultsági mérőszáma 0,89 és 0,82 értékek alatti 



60 SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014

volt, ami a számítások pontossága szempontjából 
kedvező értéknek tekinthető.

A numerikus szimulációk legfontosabb perem-
feltételeinek megadása

A numerikus megoldás előállításához termé-
szetesen peremfeltételek előírása is szükséges. Az 
ezekre vonatkozó választásainkat a 6. ábra jelölé-
seit alkalmazva az alábbiakban mutatjuk be:

š a turbófúvó aggregát szívóoldali (az ábrán 
„IN” jelű) belépő keresztmetszetében előírjuk az 
áramló levegő turbófúvó aggregátba belépő  tö-
megáram értékét, Pft.: „massfl ow in”;

š a nyomóoldali mindkét (az ábrán „OUT1” 
és „OUT2” jelű) kilépő keresztmetszetben pedig 
megadjuk a környezeti nyomás  értékét, Pft.: 
„pressure outlet”;

š az aggregát belső határoló falai mentén pedig 
a következő peremfeltételt írjunk elő: Pft.: „wall”;

š a turbófúvó járókerekének számítási tarto-
mányát a körülötte elhelyezkedő „interface” tarto-
mánnyal együtt mozgó tartományként defi niáljuk.

A futtatás végrehajtása során a turbófúvó 
aggregát szívóoldali „IN” jelű belépő kereszt-
metszetében kialakuló   abszolút nyomás ak-
tuális átlagértéke kiszámítható, aminek értékét 
célszerű a számítógép monitorán futtatás alatt 
folyamatosan kijelezni. A számítási eredmények 
validálása érdekében fontosnak tartjuk a perem-
feltételek során rögzített  környezeti nyomás 
és a futtatás során aktuálisan meghatározásra 
kerülő   nyomásérték meghatározását, ame-
lyek elegendőek a turbófúvó aggregát által szál-
lított  tömegáram értékhez tartozóan az előállí-
tott   nyomáskülönbség értékének a 
meghatározására. Ezek alkalmasak lesznek a tur-
bófúvó aggregát munkapontjaihoz tartozó ,

  értékpárok előállításához.
Ennek megfelelően a belépő keresztmetszetben 

előírható „massfl ow in” peremfeltételnél megad-
ható az   tömegáram, a kilépő keresztmetsze-
tekben a „pressure outlet” peremfeltétel szerint a  

  környezeti nyomás és az áramló levegő mért 
környezeti hőmérsékletének megfelelő   sűrűség 

értékei. Az áramló közeget összenyomhatónak te-
kintettük, amit a szimuláció végrehajtása során az 
általános gáztörvény alkalmazásával lehet fi gye-
lembe venni. A közeg anyagegyenleteként a nu-
merikus megoldás során pedig az „SST k-epsilon” 
turbulencia modellt alkalmaztuk.

A numerikus vizsgálat eredményeinek bemuta-
tása

Az ANSYS-FLUENT szoftver az előkészített 
hálógeometrián oldja meg a vizsgált áramlási fo-
lyamat matematikai leírására alkalmas differen-
ciálegyenlet-rendszert. E számítások végeredmé-
nyeit ábrák és diagramok segítségével foglaljuk 
össze. Az elvégzett CFD numerikus számításokat 
minden esetben az aggregátok azonos üzemálla-
potára vonatkozóan végeztük el, mindig a főáram-
lás irányából (a 8. ábrán jobbról balra) nézve.

8. ábra A turbófúvó aggregátok számítási tartományá-

ban defi niált ellenőrző keresztmetszetek elhelyezkedése

A számítási eredményeket egyrészt az áramlási 
térben kijelölt (a 8. ábrán A-val és B-vel jelölt, a 
járókerék forgástengelyére merőlegesen elhelyez-
kedő) metsző síkok mentén számított sebesség- és 
nyomáseloszlás grafi kus megjelenítésével tudjuk 
bemutatni, ami a kialakuló áramlási eloszlás fi -
nomstruktúrájának megismerésére nyújt lehetősé-
get. Ez az aggregátban kialakuló áramlás lokális 
jellegű kiértékelését teszi lehetővé, felhívva a ku-
tató fi gyelmét a működtetés során kialakuló helyi 
jellegű áramlási problémákra. Ekkor az eredmé-
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nyeket bemutató eloszlásokat ábrák segítségé-
vel jelenítjük meg, mindig a főáramlás irányá-
ból (a 8. ábrán jobbról balra) nézve.

A számítási eredmények másrészt bemutathatók 
a nagy részletességgel kiszámított áramlási jellem-
zők áramlási térben kijelölt többnyire átáramlási (a 
8. ábrán az 1 – 16 közötti sorszámmal jelölt) kereszt-
metszeteire vonatkozóan meghatározott átlagértékek 
változása révén is. A fenti ábrán a 2-8 jelű kereszt-
metszetek közötti szakasz az aggregát járókerekén, a 
9-11 és a 13-15 jelű keresztmetszetek pedig a veze-
tő-, illetve a visszavezető kerék lapátozásán való át-
áramlási szakaszt jelentik. Az 1-s jelű keresztmetszet 
az aggregát belépő, vagyis szívó-, illetve a 16-s jelű 
keresztmetszetek pedig az aggregát kilépő, vagyis a 
nyomó- keresztmetszeteit jelölik.

A fentiekben defi niált keresztmetszetek menti 
átlagértékek meghatározásával lehetőség nyílik 
az aggregátban kialakuló áramlás egy globális 
értékelésére, ami lehetőséget nyújt a számított 
jellemzőknek kísérleti vizsgálatok eredményei-
vel való összehasonlítására, más szóval a számí-
tási eredmények validálására. Ekkor az áramlási 
jellemzők számított átlagértékeinek változását 
diagramok segítségével ábrázoljuk.

Az alábbiakban a szimuláció során nyert 
számítási eredményeknek – a fent bemutatott 
lokális és globális jellegű – megjelenítésére 
mutatunk be konkrét példákat, amelyek mind-
két turbófúvó aggregát esetében a lent megadott 
eloszlások a II.-vel jelölt (  tömeg-
áramhoz és   járókerék fordulat-
számhoz tartozó) üzemállapothoz tartoznak.

• Példák a lokális jellegű megjelenítésre:
A 9. ábra a járókerékben és a járókerék oldalán 

lévő vezetőkerékben az össznyomás, a 10. ábra 
pedig az aggregát nyomóoldalán lévő vissza-veze-
tőkerékben, valamint az ezt követő nyomótérben 
kialakuló sebességeloszlás változását mutatja be a 
hátlappal párhuzamos és a lapátcsatorna közepén 
elhelyezkedő, valamint a fogástengelyre merőle-
gesen álló, a 8. ábrán A-val, illetve B-vel jelölt 
síkok mentén.

9. ábra A TF1  jelű turbófúvó járó- és vezetőkerekében 

az A jelű sík mentén kialakuló össznyomás eloszlása [Pa]

10. ábra A TF1  jelű turbófúvó vissza-vezetőkerekében a 

B jelű sík mentén kialakuló sebességeloszlás [m/s]

A numerikus szimulációk lokális vizsgálata mó-
dot ad, az áramlás fi nom struktúráinak megismeré-
sére. A tervezők számára fontos információ lehet 
például a vezetőlapátozás belépő élei környezeté-
ben a 9. ábrán látható torló-felületek, vagy a 10. 
ábrán a vissza-vezetőkerék lapátjai között, illetve a 
lapátozás kilépő keresztmetszete utáni szakaszban 
megfi gyelhető lokális örvénylések, amelyek kedve-
zőtlenül hatnak a gép hatásfokára.

A 11. és 12. ábrákon a TF2 jelű turbófúvóban 
az A, illetve a B jelű síkok mentén az össznyomás, 
illetve a sebesség szimuláció által meghatározott 
változását ábrázoltuk. A 9. és 11. ábrán megadott 
eloszlások összevetése alapján megállapítható, 
hogy az össznyomás sugárirányú növekedése a TF2 
jelű turbófúvóban a logaritmikus spirális lapátgeo-
metria miatt egyenletesebb. A nyomásnövekedés 
viszont a járókerék kisebb kilépő átmérője miatt 
elmarad a TF1 jelű turbófúvónál adódott értékhez 
képest (lásd a 15.ábrát).
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11. ábra A TF2  jelű turbófúvó járó- és vezetőkerekében 

az A jelű sík mentén kialakuló össznyomás eloszlása [Pa]

12. ábra A TF2  jelű turbófúvó járó- és vezetőkerekében 

a B jelű sík mentén kialakuló sebsség eloszlása [m/s]

• Példák a globális jellegű megjelenítésre:
A CFD numerikus számítások elvégzése so-

rán az aggregát II. üzemállapotához tartozóan 
a szimulációval meghatároztuk az aggregátok 
által előállított statikus nyomáskülönbséget. 
Ekkor a szimuláció számított eredményeit fel-
használva az aggregát be- és kilépő (a 8. ábrán 
1-el, illetve 16-al jelölt) szívó- és nyomócson-
kok keresztmetszeteire vonatkozó sebesség- és 
nyomáseloszlások – átáramlási keresztmetszet-
re számítható – átlagértékeinek különbségét ha-
tározzuk meg. Az így kapott üzemi jellemzőket 
össze tudjuk hasonlítani az aggregát II. üzem-
állapotában végzett laboratóriumi vizsgálata 
során kapott jelleggörbe pontokkal, amit a 13. 
ábrán diagram formájában mutatunk meg.

Az ábra alapján megállapítható, hogy a két új 
tervezési (TF1 és TF2 jelű) turbófúvó aggregát-
változatok számított üzemi jellemzői a számí-
tott üzemi pontban kismértékben elmaradnak a 

TF0 jelű turbófúvó mérési és CFD numerikus 
vizsgálatok alapján meghatározott jelleggörbe 
pontjától.

13. ábra A TF1 és TF2  jelű turbófúvó aggregátok 

számított munkapontjai és a TF0  jelű turbófúvó 

aggregát laboratóriumban mért jelleggörbéjének 

összehasonlítása

A turbófúvó aggregátra vonatkozó CFD vizs-
gálatok elvégzése során a kiválasztott üzemálla-
pothoz tartozó összes áramlási jellemző (sebes-
ség-, nyomás-, hőmérséklet, stb.) eloszlását az 
aggregát teljes számítási tartományának összes 
pontjára vonatkozóan meghatározzuk. Ezek 
felhasználásával az egyes áramlási jellemzők 
átlagértékeit az 1 – 16 közötti sorszámmal je-
lölt keresztmetszeteire vonatkozóan meg tudjuk 
határozni. Az üzemi jellemzők így kapott átlag-
értékeit felhasználva fel tudjuk rajzolni azok 
aggregáton belüli – az átáramlási irányában tör-
ténő – változásait, amelyeket a 14-16. ábrákon 
vázoltuk fel.

A 14. ábrán az aggregáton átáramló tömeg-
áram 1-16 keresztmetszetek menti átlagos ér-
tékeinek változása látható. Mindhárom görbe 
azonos értékről indul. A 2-8 jelű keresztmet-
szetek közötti szakasz mentén kapott különbsé-
gek a különböző konstrukciók un. volumetrikus 
hatásfokának különbségével magyarázhatók. A 
9-11 és a 13-15 jelű keresztmetszetek közötti 
szakaszban tapasztalt ingadozások pedig a ve-
zető-, illetve visszavezető- kerekek lapátozá-
si tereiben tapasztalt lokális örvénylések miatt 
alakulnak ki.
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14. ábra A TF0 , TF1  és TF2  jelű turbófúvó aggregá-

tokban a II. üzemállapotban a tömegáram átlagos értéké-

nek változása az átáramlás irányában

15. ábra A TF0 , TF1  és TF2  jelű turbófúvó aggregá-

tokban a II. üzemállapotban az össznyomás átlagos értéké-

nek változása az átáramlás irányában

A 15. ábrán TF0 , TF1 és TF2  jelű turbófúvó agg-
regátban az össznyomás átlagértékeinek az átáramlás 
irányában kialakuló változása látható. A TF2  jelű vál-
tozatban lévő JK1  járókerékben tapasztalható egyen-
letesen növekedő és a legnagyobb végértékű nyo-
másemelkedés, ami a logaritmikus spirális lapátalak 
következménye. A 9-s jelű keresztmetszetben az áb-
rára kék színű – kör alakú – szimbólummal felrajzol-
tuk a TF0  jelű aggregátban mért nyomásértéket, ami 
– fi gyelembe véve a számítási és a mérési bizonyta-
lanságokat – igen jó egyezést mutat a számítással.

Végül a 16. ábrán a TF0 , TF1 és TF2  jelű tur-
bófúvó aggregátban az áramló levegő hőmérséklet 
átlagértékeinek az átáramlás irányában kialakuló 
változása látható. Nagy különbség a három vizs-
gált aggregátban az áramló levegő áramlása során 
kialakuló hőmérséklet eloszlásban nem tapasztal-

ható. A TF2 jelű változatban lévő JK1 járókerék-
ben jelentkezik a legnagyobb hőmérséklet emel-
kedés. A 9-s jelű keresztmetszetben az ábrára kék 
színű – kör alakú – szimbólummal felrajzoltuk a 
TF0 jelű aggregátban mért hőmérséklet értéket, 
ami nagyságrendileg jól megegyezik az aggregá-
tokban számított átlaghőmérséklet értékékkel.

16. ábra A TF0 , TF1  és TF2  jelű turbófúvó aggregá-

tokban a II. üzemállapotban a áramló levegő hőmérséklet 

átlagos értékének változása az átáramlás irányában

Összefoglalóan megállapítható, hogy a kidol-
gozott numerikus modell jól közelíti a globális 
mérési eredményeket. Azon túlmutatóan viszont 
gazdag információt nyújt a kialakuló áramlási- és 
hőtani folyamatok fi nomstruktúrájának megisme-
réséhez.

Ezen adatok ma még ilyen részletgazdagsággal 
mérési módszerrel nem határozhatók meg. Így a 
CFD egy kiemelten fontos eszköz  a tervezők, ku-
tatók számára.
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A duzzasztómű
A kisvízerőműhöz szükséges duzzasztás már 
régóta létezik, a Békésszentandrási duzzasztó-
mű 1942 óta szolgálja a vízgazdálkodás céljait. 
A kisvízerőmű a Hármas-Körös bal partján ki-
alakított megkerülő csatornára épül. A víz nagy 
része nem a duzzasztóművön megy át, hanem 
bekerül ebbe a csatornába és meghajtja a turbi-
nákat. A létesítménybe két darab, több mint 2 
méter átmérőjű Kaplan „S” típusú turbina ke-
rült beépítésre. Az előírásoknak megfelelően az 
erőmű nagy része föld alá került. A 2 MW tel-
jesítményű kisvízerőmű átlagosan évi 8,6 GWh 
villamos energiát termel, ami megfelel kb. 3000 
háztartás teljes éves villamos energia fogyasz-
tásának. A megújuló energiaforrás hasznosítása 
évente mintegy 8000 tonna CO2 ekvivalens ki-
bocsátás elkerülését teszi lehetővé.
Magyarország megújuló energia hasznosítási 
cselekvési terve (2010-2020.) a megújuló ener-
giaforrásokból előállított energiának a 2020. évi 
végső energiafogyasztásban képviselt részará-
nyára 14,65 %-os részarányt tűzött ki. Ezt az 

Járulékos kisvízerômû a
Hármas-Körösön

A (2009/28/EC) Megújuló Energiákra vonatkozó irányelvek Magyarország vonatkozásában a megújuló energiák elôállításának 
növelését célozzák, és 2020-ra 13%-os arányt irányoznak elô a végsô felhasználást illetôen. Jelenleg ez az érték körülbelül 
5,5%. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó lehetôségeink vizsgálatát követôen, elég bizonytalan, hogy hogyan fogja elérni 
az ország ezt a célkitûzést, ezért hosszú távon minden beépített kW számolhat a kötelezô átvételi tarifával, és beruházási 
támogatással Magyarországon.
A mi projektjeink alapfeltétele, hogy nem szükséges duzzasztómûvet építenünk, mivel a kisvízerômûveink járulékos 
projektek, melyeket egy meglévô duzzasztómûbe, vagy mellé építünk. A duzzasztómû megépítése növeli a project költséget, 
és lerontja a megtérülési mutatókat, vagy egyszerûen ellehetetleníti a projektet Magyarországon. A mi kisvízerômûveink 
alacsony kockázattal tudják garantálni a hosszú távú állandó bevételt.

Relation to Hungary the Renewable Energy Directive (2009/28/EC) targets the increase of RES production – within the fi nal 
consumption – to 13% by 2020. Now it’s about 5.5 %. After analysing our potentials in RES now it is unsteady, that how will 
the country achieve this target, so every built in kW can calculate with feed-in-tariff and investment aids for a long time in 
Hungary.
Our projects are based on that we don’t have to build dams, our small hydro power plants are only additional projects, and 
will built into or by an existing dam. Building dams are increasing the project costs, and debase the return indicators or 
simply makes the project impossible in Hungary. Our small hydro power plants can guarantee regular revenues for a long 
time, with low risk.
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arányt a Békésszentandrási kisvízerőmű több, 
mint 54.000 fő részére tudja majd biztosítani.
A Békésszentandrási duzzasztó és hajózsilip 
a Hármas-Körösön, Békésszentandrás határá-
ban, Békés- és Jász-Nagykun-Szolnok megye 
határán épült 1936 és 1942 között. A tervezést 
1934-ben Kállay Miklós földművelésügyi mi-
niszter rendelte el, a létesítmény statikus ter-
vezője Dr. Mosonyi Emil volt. Az építkezés 
költsége 6.320.000 pengő volt. A létesítés célja 
a hajózhatóság megteremtése és az öntözés ja-
vítása volt. A duzzasztómű helye: Hármas-Kö-
rös 47,48 fkm. A főelzárás: 2x22,0 m kettős,-
kampós tábla, a nyílások küszöbszintje: 74,98 
mBf. A hajózsilip hossza (alsófő, zsilipkamra, 
felsőfő): 125,50 m, hasznos mérete: 85,0x12,0 
m. Az átzsilipelési kapacitása: 1200 tonna. A 
duzzasztóművet 1994-1998. között felújította a 
kezelő, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A vízerőmű
Az erőmű célja, hogy a vízenergia hasznosítá-
son keresztül növelje a megújuló energiaforrá-
sok használatát. Közvetett célja továbbá, hogy 
a megújuló energiaforrások használatán keresz-
tül:

• csökkentse a környezetszennyezést,
• csökkentse az ország energiafüggőségét,
• növelje az energia diverzifi kációt,
• segítse a gazdasági növekedést.

Az erőmű évente átlagosan 8,6 GWh villamos 
energiát termel. A megkerülő csatornás járulé-
kos kisvízerőmű a duzzasztómű baloldalán, a 
hullámtéren került megépítésre.
Főbb jellemzői:

• szabadfelszínű vízkivétel;
• zártszelvényű, hullámtéri terepszint alatti 

iker nyomócsatorna;
• két gépegységes felszínalatti vízerőtelep, 

„S” kialakítású Kaplan turbinákkal;
• szabadfelszínű alvízi medercsatlakozás;
• áramszolgáltató hálózathoz kacsolódás.

A vízerőtelepen 2 db., az alvízi oldal felé hajló, 
„S” kialakítású kettős szabályozású, Kaplan tur-
bina került elhelyezésre. A turbinákat az osztrák 
GLOBAL HYDRO ENERGY GmbH gyártotta. A 
turbinák fő jellemzői:
• hasznos szerkesztési esés: 4,45 m;
• névleges vízszállítás: 2 x 26,0 m3/s;
• szárnylapátos járókerék átmérője: 2240 mm;
• névleges tengely teljesítmény: 2 x 1 MW;
• fordulatszám: 170/perc;
• maximális hasznosítható nettó esés: ~6,5 m;

Békésszentandrás Partnereink
Békésszentandrás a 44-es főközlekedési úton, Bu-
dapest felől érkezve Békés megye kapuja. Békész-
szentandrás és környéke már évezredek óta lakott 
település, ami kedvező fekvésének köszönhető. A 
Körös folyó menedéket és megélhetést adott az itt 
letelepedett lakosságnak. A lakosok száma 2010-
ben 3846 volt.
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A mai Békésszentandrás nevet 1895-ben kapta. 
A Körösök szabályozásával a folyóvíz távolabbra 
került, így a település arculata sokat változott. Az 
1942–ben felavatott duzzasztómű, amely a köz-
ségtől északra épült a Hármas-Körösön, lehetővé 
tette, hogy addig a helységet átszelő szeszélyes 
folyó csendes, sportolásra és pihenésre kiválóan 
alkalmas vízzé változzon.
A községünk fekvésénél és területénél fogva év-
tizedek óta mezőgazdasági jellegű.Vasútja nincs, 
földje nem tartalmaz ásványi anyagokat, ennél-

fogva az ipari fejlődésnek előfeltételei hiányoztak. 
Így csak olyan ipari létesítményre számíthatott, 
mely kevés és könnyen szállítható nyersanyagel-
látást, sok munkaerőt igényel.
Forrás: www.bekesszentandras.hu

A megújuló energiaforrást hasznosító erőmű meg-
építésére Hydro Power Consulting Kft. egymilli-
árd forint támogatást nyert az Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretében. A támogatás for-
rása 85 %-ban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és 15%- ban a hazai központi költségvetés. A 
támogatás és a tulajdonosok hozzájárulása mellett 
az OTP Bank Nyrt. több, mint 5 millió eurós beru-
házási hitele biztosított a projekt számára.

A projekt során együttműködő partnereink:
• Nemzeti • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
• NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 
Központ Nonprofi t Kft.
• Békésszentandrás
• Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
• OTP Bank Nyrt.
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Elektromágneses 

adagolószivattyúk
• savak, lúgok, vegyszerek 
 pontos adagolása
• automatikus üzem
• külsô jelrôl vezérelhetô típusok

Technológiai vegyszerszivattyúk
• mágneskuplungos és tömítéses kivitel
• mûanyag vagy rozsdamentes acél ház

Mágneskuplungos 

centrifugálszivattyúk
• csepegésmentes mûködés
• tiszta vegyszerek továbbítása

Pneumatikus 

kettős membránszivattyúk
• szilárd anyagot tartalmazó folyadékok,
  sûrû, nehezen folyó anyagok továbbításához

Hordólefejtő szivattyúk
• közepes és nagy igénybevételre
• agresszív, viszkózus folyadékok lefejtéséhez
• elektromos vagy levegô meghajtású motorokkal
• 41, 69, 102, 122, 153, 183 cm hosszú szárral

Tömlős (perisztaltikus) szivattyúk
• nehezen folyó, sûrû, 
 szilárd anyagot tartalmazó 
 folyadékok továbbítására

Technológiai vegyszeradagolók
•  motoros meghajtású, hidraulikus               
erôátvitelû membrános vagy 
    dugattyús adagolófejû szivattyúk
•  új DSD technológia
•  nagy nyomás, kis mennyiség

Hordólefejtő szivattyúk
•  közepes és nagy igénybevételre
•  agresszív, viszkózus folyadékok lefejtésére
•  elektromos vagy levegô meghajtású motorral
•  41, 69, 102, 122, 153, 183 cm hosszú szárral

Fogaskerék szivattyúk
• viszkózus, nehezen folyó közegek, 
 ragasztók, olajok szállítására
• API 676

Vegyszerszivattyúk

    

tyúkúk Fkk
ek,

a al
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Nagyteljesítményű 

centrifugálszivattyúk
•  ivóvízellátás
•  belvízvédelem
•  öntözés
•  ipari technológiák

Nyomásfokozó szivattyúk
• tiszta folyadékok, ivóvíz nyomásfokozása,    
 öntözôrendszerek táplálása
• hûtôtornyok, kazán betápvíz keringetése, 
 élelmiszeripari mosók, üzemek vízellátása

Búvár kútszivattyúk 4”
• lakossági vízellátás 
• automata locsolórendszerek táplálása
• élelmiszeripari üzemek vízellátása

Zagyszivattyúk
•  munkagödrök, zsompok, 
    pincék víztelenítése
•  új SUPER Drainer sorozat

Keverőfejes kotrószivattyúk
• tavak, medrek, folyók, bányák iszaptalanítása, kotrása
• kavicskitermelés bentonit továbbítása, 
 ülepítô tartályok, homokszûrôk tisztítása

Szennyvíz átemelő szivattyúk
• kommunális szennyvíztelepek, gyárak,
 üzemek, sertéstartó telepek átemelô rendszerei

Vízszivattyúk

Függőleges tengelyű  

turbinaszivattyúk
•  vízmûvek 
•  öntözôrendszerek 
•  árvízmentesítés 
•  olajfinomítók

Nyomásfokozó állomások
• toronyházak, irodaépületek, 
 szállodák, üzemek vízellátása
• intelligens vezérlôk, 
 egyénre szabott típusok

Búvár kútszivattyúk 6”-20”
• vízmûvek, gyárak, 
 üzemek vízellátása

Iszapszivattyúk
•  iszapos, sáros, 
    szemcsés víz átemelése
•  új SUPER Drainer sorozat
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fűtéskeringtető víztelenítő

csigaorsós piskóta

www.hskft.hu ● www.szivattyu.biz

dugattyús

Főbb tevékenységek: 
• Szennyvízszivattyúk gyártása, értékesítése 
• Szivattyú szerviz 
• Alkatrészek felújítása, értékesítése
• Szennyvízátemelők, szennyvíztisztítók gyártása, építése
• Elektromos kapcsolószekrények gyártása, értékesítése 

KEZELÉSMENTES SZENNYVÍZÁTEMELÉS
MULTIFUNKCIÓS                  SZIVATTYÚVAL

Tevékenységeink közül kiemeljük a TÖBBFUNKCIÓS KONTROLL szivattyú 
gyártását, amely egy fejlettebb technológiát biztosít a szennyvíz szállítására, 
homogenizálására és keverésére, valamint levegőztetésére. 
Az új szivattyúcsalád kompatibilis az ismert rendszerekkel.

MEDIKER Kft. 6640 Csongrád, Erzsébet u. 29. 
Tel: +36-63/483-444, +36-63/482-288 Fax: +36-63/482-299 

www.mediker.hu    Email: info@mediker.hu   

MEDIKER KFT. 
a környezetvédelemhez kapcsolódó gépek, berendezések tervezője, gyártója, értékesítője és szervize.
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A  s z i v a t t y ú k   s z a k é r t ő j e 
Szivattyúk. Vákuum szivattyúk. Kompresszorok. 

Forgalmazás. Karbantartás. Javítás. 
 
 

  
Ingersoll-Rand ARO 

levegőhajtású membrán 
(1041 l/min, 20,7 bar) 

és dugattyús  szivattyúk 
(110 l/perc, 448 bar) 

 
 
 
 

PCM excentrikus csigaszivattyúk 
(500 m3/óra, 72 bar), tömlős szivattyúk 

(33 m3/óra, 15 bar) és adagoló szivattyúk 
(12 000 l/óra, 350 bar) 

 

 
  

Johnson fogaskerék(100 m3/h, 16 bar),  
centrifugál (3000 m3/h, 600 m), 

forgódugattyús (700 m3/h, 30 bar) 
szivattyúk 

Kubicek roots rendszerű  
vákuum szivattyúk és fúvók 

(12000 m3/h, 1000 mbar)  
 

 
 
 

  
Homa merülő szivattyúk  

szennyezett- és szennyvizekre 
(72 m, 4500 m3/h),  

Grundfos 
Ipari szakkereskedelmi partner 

Ipari centrifugál szivattyúk  
(270 m, 2000 m3/h) 

 
Egyéb forgalmazott szivattyúk, berendezések 

 
Argal műanyagházas centrifugál szivattyúk- Gast, GEV vákuum szivattyúk, kompresszorok-  

Herborner uszoda- és szennyvíz szivattyúk-  Jessberger hordószivattyúk-  

Northey és Hibon vákuum szivattyúk, kompresszorok-  

Samson folyadékgyűrűs vákuum szivattyúk- Varisco önfelszívó szivattyúk 

 

VALASEK Szivattyútechnika Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 11/A. Tel/Fax: 1/283-0035, 1/283-2668 

 Internet: www.valasekszivattyu.hu  E-mail: info@valasek.hu
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A szivattyú szívóképességét annak kivitele hatá-
rozza meg, a gyakorlatban max. 8-9 m a szívóké-
pessége a legjobb szívású szivattyúknak, az átlag 
azonban ez alatt van. 
A szivattyúk nagy része bír szívóképességgel, de 
nem mindegyik képes arra, hogy beindítás után 
saját magától felszívja („felkapja”) a folyadékot. 
Ezeknél a normál szívóképességű szivattyúknál 
lábszelep (visszacsapószelep) alkalmazása va-
lamint a szivattyú házának és a szívóvezetéknek 
folyadékkal való feltöltése szükséges. Későbbiek-
ben a jól záró lábszelep megakadályozza, hogy a 
szivattyúház és a szívócső leürüljön, újbóli feltöl-
tés nem szükséges. A köznyelv ezeket a szivattyú-
kat is önfelszívó szivattyúknak nevezi, de valójá-
ban nem azok.
Az „igazi” önfelszívó szivattyúknak két fajtája lé-
tezik

- önfelszívó szivattyúk, melyeknél az első in-
dítás előtt a szivattyú házát fel kell tölteni fo-
lyadékkal

- a teljesen önfelszívó szivattyúk, melyek szá-
raz szívócső és szivattyúház esetén is képe-
sek elindulni, a folyadékot felkapni

A „feltöltős” önfelszívó szivattyúk esetén a szi-
vattyú háza úgy van kialakítva, hogy abban min-
dig marad elegendő folyadék az újbóli indulásra, 
a szivattyú a szívócsőben és a házban lévő leve-
gőt, gázt ki tudja magából dolgozni. A házban 
lévő folyadék egyben biztosítja a tengelytömíté-
sek szükséges kenését is. Hagyományos szivaty-
tyúházzal rendelkező szivattyúk egy előtét tartály 
alkalmazásával átalakíthatók „feltöltős” önfelszí-
vó szivattyúkká.

A teljesen önfelszívó szivattyúk általában valami-
lyen térfogat kiszorításos szivattyúk, melyeknél
a szivattyúk olyan kialakításúak, hogy akko-
ra vákuumot képezneki, mely képes szárazon is 
felszívni a folyadékot. Itt fontos megjegyeznünk, 
hogy a tengelytömítéssel rendelkező szivattyúk-
nál ez a felszívás olyan gyorsan történik, hogy 
nem okoz gondot a kis ideig tartó szárazon való 
futás. A tengelytömítés nélküli szivattyúk az igazi 
önfelszívó szivattyúk, ezek akár levegőt is tudnak 

Önfelszívó szivattyúk
A szivattyúzástechnika egyik sarkalatos kérdése, hogyan jut be a szivattyúzandó anyag a szivattyúba. Szivattyúzási 
szempontból az a legjobb, amikor a folyadék ráfolyással vagy nyomással jut be a szivattyúba, de nagyon sok esetben ez 
nem teljesíthetô. Gyakran fordul elô, hogy a szivattyúnak szívnia kell valamilyen kútból, ciszternából, tartályból, zsompból.
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szivattyúzni, ezáltal a nyomóvezeték teljesen ki-
üríthető.
A centrifugál szivattyúk nagy része normál szí-
vóképességű, általában nyitott vagy félig nyitott 
járókerékkel szereltek, így nagy emelőmagasság 
nem érhető el velük. Egy, a tengelyre gyárilag rá-
épített vagy különálló kis vákuum szivattyú önfel-
szívóvá teheti ezeket is.  
A térfogat kiszorításos szivattyúk közül a fl exibi-
lis járókerekes (gumilapátos), a csúszólapátos, a 
piskótalapátos (lobe) szivattyúk a szárazon felszí-
vó szivattyúk közé tartoznak, de a szárazon való 
futást a tengelytömítés kenésigénye miatt csak rö-
vid ideig bírják.
A sűrített levegő vagy elektromos hajtású memb-
rán szivattyúk és a tömlős (perisztaltikus) szivaty-
tyúk szintén szárazon való felszívásra képesek, 
ezek a valódi önfelszívó szivattyúk, melyek a tar-
tályok teljesen szárazra való kiszívására és a nyo-
mócsövek teljes kiürítésére alkalmasak.

Az önfelszívó szivattyúkat főleg olyan területeken 
alkalmazzák, ahol nehezen vagy nemigen lehet 
kiépíteni fi x szívóvezetéket, nem lehet alkalmaz-
ni lábszelepet, esetleg gyakran változtatják a be-
építési helyeket (mobil) kivitelek ill. a szivattyú-
zandó folyadék szennyezett, szilárd anyagokat is 
tartalmaz.
Főbb alkalmazási területek:  
 – általános víztelenítés
 – építőipar (gödrök víztelenítése, 
    talajvíz süllyesztés)
 – bel- és árvízvédelem

Az önfelszívó szivattyúk hajtása lehet elektro-
motor, benzin vagy dízel motor, sűrített levegő, 
hidromotor, kardán/traktor hajtás.

Valasek László 
Valasek Szivattyútechnika Kft

www.szivattyu.lap.hu
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A második világháború legnagyobb arányú pusztu-
lását talán a közlekedési vízrendezési műtárgyakban 
és berendezésekben okozta. A vizek lefolyását 49 
kilométer összhosszúságú 2500 db hídroncs és 500 
db hajóroncs akadályozta. Ugyanakkor a 300 meg-
rongálódott zsilip és szivattyútelep üzemképtelensé-
ge súlyos árvíz és belvízveszéllyel is fenyegetett. A 
roncseltávolítás idején Magyarország vizeiből előke-
rült 67 000 tonna vashíd 33 000 tonna hajó és egyéb 
maradvány, de az elhagyott roncsokból sokszor lehe-
tetlen volt pótolni a vízügyi szolgálat gépeinek üze-
meltetéséhez szükséges gépészeti berendezéseket.
A kultúrmérnöki és belvízrendezési hivatalok keze-
lésében lévő szivattyútelepek jelentős része még a 
múlt század közepén is, gőzhajtású szivattyúkkal ol-
dotta meg vizek levezetését. A Bősárkányi szivattyú-
telep a háborús évek kezdetén, 1940-ben 3198 órát 
üzemelt, hogy a szivattyútelep hatáskörébe tartózó 
64 km2 belvízmentesített terület a mezőgazdaság szá-
mára művelhetővé váljon. Ki gondolta volna akkor, 
hogy alig telik négy év és háborúskodás tönkre te-
szi környék megélhetését biztosító szivattyútelepet. 
Március 31-én a 6. SS-páncéloshadsereg II. SS pán-
célos hadtestének csapatai Lébény észak, Tárnokré-
ti észak, Bősárkány észak védelmi terepszakaszra 
vonult vissza és az itt támadó orosz csapatokat erős 
harcban feltartóztatták. Miközben innen északra a 
Mosonyi-Duna környékén elhúzódó harcok folytak 
a 68. szovjet lövészhadtest bal szárnyán támadó 52. 
szovjet lövészhadosztály és a 23. szovjet harckocsi 
hadtest részei Bősárkánytól északra átkeltek a Rábca 
csatornán és súlyos harcok közepette még az éjszaka 
folyamán elérte Mosonszentjános település határát. 
Tavasz volt, vetni kellett, szükség volt a szivattyúte-
lepekre is, de a fűtőanyagot széthordták a berendezé-

seket, épületeket súlyos károk érték.  Ezért jelentős 
gondot okozott a Hanságban a Bősárkányi 2.5 m3/
sec vízszállító képességű Schlick szivattyú hajtásá-
hoz szükséges kazán és gőzgép pótlása.
A gőzgépet és kazánját 1946-1948 évi felújítás ide-
jén sehol sem lehetett beszerezni. Viszont a harcok 
után a környéken maradtak elhagyott és üzemképes-
sé tehető teherautók és harckocsik. Volt miből válo-
gatni. A korabeli német jelentések szerint, március 
31-ről április 1-re forduló éjszaka huszonegy szov-
jet harckocsit lőttek ki a német és magyar csapatok. 
Egy ilyen elárvult Sherman harckocsi kétütemű hat-
hengeres motorját Demetrovits Szilárd kirendeltség 
vezető és Heblényi László szakaszmérnök vezetésé-
vel úgy építették a gőzgép helyére, hogy a szivattyú 
üzemi fordulatszám igényhez szükséges 1:8 arányú 
lassítást, Hansa Lloyd lövegvontató alvázának és 
váltójának beépítésével oldották meg. Mily egyszerű 
ezt leírni. Pedig e feladat még napjainkban is próbára 
tenné a legképzettebb szakembereket. Találkozni kel-
lett a mértetnek, a fordulatszámnak és hajtásiránynak 

Szivattyúhajtás harckocsi motorral
Napjaink elgondolása szerint a számítógépben, ha valami nincs, az megoldhatatlan, talán nem is létezik. Pedig a történelem 
kezdete óta sokszor elôfordult, hogy a megvalósíthatatlannak tûnô munkálkodás eredménye napjainkban már alig ismerhetô 
fel. 

A motor erőgép és erőátviteli rendszere.
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és még ki tudja még hány feladattal nézett szembe 
az ügyes gépépítő. A motor is önmagában kivételes. 
Az amerikai Sherman M4 A2 közepes harckocsiba a 
harckocsi hajtásához szükséges teljesítmény elérésé-
hez két párhuzamosan egymás mellé épített és ösz-
szekapcsolt Generals Motor gyártmányú közvetlen 
befecskendezésű kétütemű diesel motort építettek 
be, oly módon, hogy a segédberendezéseket a moto-
rok külső oldalára helyezték át. Ha összekapcsolták 
azt szét is lehet szedni. Szétszedték és a kihajtás felől 
nézve a bal motort beépítették, a jobb motort pedig 
tartalékként eltették.
Az ötvenes évek második felében, a villámháborúra 
tervezett lövegvontató is tönkre ment.
Ekkor a BMW sebességváltó javítására egy Német 

Demokratikus Köztársaság Garant típusú teherautó 
váltóját használták fel. A hatvanas évek elején mér-
hetetlen károkat okozott a belvíz. A szivattyútelepet 
ekkor villamos hajtású szivattyúkkal egészítettek ki, 
de nagyfeszültségű távvezeték híján (mert ez sem a 
gőzgéphez, sem a harckocsi motorhoz nem kellett) a 
szivattyútelepre egy Ganz Jendrassik diesel motor-
ral hajtott 155 KVA teljesítményű 1000 fordulat/perc 
fordulatszámú aggregátort építettek be. A szolgálat-
ban megöregedett diesel gépcsoport 1986-ig kitar-
tott. Az utolsó bejegyzés szerint: 
„Nagy Károly a Műszaki Biztonsági Szolgálat ve-
zetőjének telefonon adott utasítására a bősárkányi 
szivattyútelep II. gépegysége 1986. IV. hó 2-án 18 
órakor végleg leáll. Vette, Lukács Sándor gépész.”

A szivattyútelep vízszállító képességének növelésére 
beépített  Ganz Jendrassik diesel motor és áramfejlesztő

Levegőszűrő, roots fúvó, és adagoló rendszer 
a motor külső oldalán.

Egybe épített, diesel motor, váltó és a szivattyú. Gépjármű kinézetű szivattyúhajtás.
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A szivattyúknak lelke van szivattyúgépészek együtt 
élnek velük. A szivattyú 28 éve nem szállít vizet, mo-
torja sem duruzsol, mégis megőrizték. Így felújítást 
követően akár üzembe is helyezhető a Hansa Lloyd 
alvázára épített 671111247 gyári számú Sherman 
harckocsi motor, a Garant teherautó váltója és az 
1905-ben készült Schlick szivattyú.
Köszönet illeti meg azokat a gépészeket, akik ezt a 
szokatlan gépcsoportot létrehozták és mindazokat, 
akik megőrizték az utókor részre.

Magyarázat:
- Az igen népszerű (mint a magyar Csepel 413 

motor) General Motors 6-71 típusú motort szin-
te mindenütt alkalmazták. A soros motorral leg-
többször a GMC 6004 teherautókban és távol-
sági buszokba beépítve találkozhatunk. Ennek 
a 6-71 típusú motornak kettőzésével jött létre 

a 6046 sorozatú („V”elrendezésű „6046 Twin 
Diesel”) motor. Általában ezt építették be az 
amerikai közepes Sherman típusú harckocsikba, 
de szovjet irodalom szerint az M4-A2 változatba 
két önállóan is üzemeltethető motorból össze-
épített változatot építették be. Az amerikai 4120 
darab Sherman típusú harckocsi kölcsön bérleti 
szerződés alapján kerültek a szovjet hadsereg 
birtokába. 

- Hansa Lloyd (Sdkfd 11) nehéz fél lánctalpas 
szállítójármű pedig, a némethadsereg leggyak-
rabban használt igáslova. Vontatásában nemigen 
akadt vetélytársa.

- 
Tóth Ferenc 

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Vízkár elhárítási Főosztály

● Vegyipar, víz-szennyvíz, energiaipar.
● Folyadékgyűrűs, vákuum-, merülő-, önfel-    
   szívó-, műanyagszivattyúk.
● Garanciális és garancia-időn túli javítás.
● Alkatrészgyártás.
– EDWARDS
– EVM / BMV / BTSZ / TTA
– FL / FO / DK
– NASH / ELMO / GARDNER DENVER
– RHEINHÜTTE / SAWA
– FLOWSERVE / DICKOW / MONO
– DÜCHTING / CPX
– ANDRITZ szivattyúk viszonteladója, szervize
– AXIS oldalcsatornás fúvók

Ipari szivattyúk és oldalcsatornás fúvók értékesítése és szervize
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A mágneskuplungos szivattyúk új 
generációja, tiszta és szilárd 

anyaggal szennyezett közegekre
FLOWSERVE - INNOMAG

Az amerikai INNOMAG szivattyúgyár 2013 Dec-
emberében csatlakozott a FLOWSERVE cégcso-
porthoz, forradalmian új, mágneskuplungos szi-
vattyúcsaláddal bővítve a FLOWSERVE vegyipa-
ri szivattyúinak termékválasztékát.
Az INNOMAG TB-Mag (Thrust Balanced) ETFE 
bevonatos szivattyúsorozata a mérnöki találé-
konyság mintapéldája.
A tengely és a rotor egyedi kialakításával szükség-
telenné vált axiál csapágyak alkalmazása, így egy 
egyszerű, de tartós konstrukcióval a vegyipari al-
kalmazások jelentős  részére maximális szivattyú 
élettartamot biztosító megoldást jelent.
A mindössze 9 alkatrészből álló szivattyú lelke, 
a rotor és tengely között szelepszerűen változó 
résen keresztül megvalósuló axiális nyomáski-
egyenlítés. 
Az új konstrukció lehetőséget nyújt arra, hogy az 
eddig károsként kezelt szívó és nyomóoldali nyo-

más által kifejtett tengelyirányú erőt, axiális csap-
ágy nélkül, a szivattyúban kialakuló nyomások 
kiegyenlítésével semlegesítsük.

Ehhez, az eddigi gyakorlattal szakítva a SiC ten-
gely rögzítésre került a fazékban, hogy az axiális 
tehermentesítéshez szükséges nyomáskiegyenlí-
tés, a tengelyirányba szabadon mozgó SiC sikló-
csapágyakkal szerelt szénszál erősítésű rotor és a 
tengely között a nyomáskülönbség függvényében 
automatikusan kialakuló résen keresztül megvaló-
suljon.

A mágnesekkel egybeépített forgórész.

A szivattyú 121 °C közeghőmérsékletig alkalmaz-
ható és alacsony térfogatáramú u.n. low fl ow hid-
raulikával, ANSI vagy ISO szabványok szerinti 
blokk vagy csapágyházas kivitelben IEC motorral 
kapható.
Alkalmazási határok:
Hőmérséklet: -29 - +121 °C
Maximum térfogatáram: 340 m3/h
Maximum emelőmagasság: 153 m
Maximum üzemi nyomás a nyomócsonkon: 20,6 bar
Maximum szilárd anyag szemcseméret: 0,25” 
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(6,35 mm)
Szilárd anyag koncentráció: maximum 30%

Alkalmazási területek:
Vegyi folyamatok,
Gyógyszeripar
Élelmiszeripar
Félvezető gyártás
Hőcserélők
Tisztavíz, RO

Konkrét ajánlatkéréssel keresse a FLOWSERVE 
kizárólagos magyarországi szivattyú forgalmazó-
ját a D-TECH Kft.-t.

D-TECH Kft.
1115 Budapest

Bartók Béla út 152 H
Tel.: 06 1 226-1428

Fax.: 06 1 424-5914
www.d-tech.hu

IPS Beacon szivattyú állapotjelző készülék
• Csapágyház tetején elhelyezve
• 3 tengelyű (X-Y-Z) rezgéssebesség-mérés
• Felületi hőmérsékletmérés
• Vizuális jelzés és riasztás
• 14 napos hibajelzés (a hiba megszűnését 

követően is jelez)
• Gyújtószikramentes kivitel
• 316L rozsdamentes acél tokozat
• Boroszilikát üveg védelmű LED kijelzők
• Min. 4 év akkumulátor élettartam
• ATEX és CE bizonylatolt
• Opcionális hordozható memória modullal 

(TAM) és USB dokkoló állomással 
az egyszerű és gyors adatgyűjtésért

• Alapkivitelben Flowserve Durco Mark 3 ISO 
és ANSI (opcionális) típusú szivattyúk tar-
tozéka, de valamennyi Flowserve és egyéb 
gyártó típusával is kompatibilis

D-TECH Kft.
1115 Budapest

Bartók Béla út 152 H
Tel.: 06 1 226-1428
Fax.: 06 1 424-5914

www.d-tech.hu
d-tech@d-tech.hu
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A GANZ Engineering és Energetikai Gépgyártó 
Kft. az Új Széchenyi terv keretében nyújtott támo-
gatás segítségével konténeres vízturbina fejleszté-
sén dolgozik. A fejlesztési projekt célja az áramel-
látással nem rendelkező települések, ipartelepek, 
bányatelepülések energiaellátásának biztosítására 
szolgáló, könnyen telepíthető, konténerbe szerelt 
vízturbina – generátor – szabályzó egység család 
kifejlesztése. A berendezés egyik nagy előnye, 
hogy a hálózatra kapcsolhatóság mellett az un. 
sziget üzemmódban is működtethető, ilyen igény 
esetén a termékcsalád az ehhez szükséges eszkö-
zökkel és kiegészítő berendezésekkel együtt szál-
lítható.
A fejlesztési munka egy koncepcióterv elkészíté-
séből, egy közepes teljesítményű berendezés meg-
tervezéséből, legyártásából és annak próbájából 
áll.
A rendszer előnye a kis helyi építészeti igény és 
az ebből fakadó könnyű és gyors telepíthetőség, 

a moduláris felépítés, mely lehetővé teszi az egy-
szerű vezérlési sémák bővítését egészen a legigé-
nyesebb műholdas távfelügyeletig.

Berendezésünket könnyen szállítható, szabványos 
ISO konténerben (konténerekben) kívánjuk elhe-
lyezni. Ezzel a gépcsoport mérete korlátozott és 
meghatározottá, limitálttá vált. 

1. Teljesítménytartomány kijelölése
Megvizsgáltuk, hogy az adott, a konténerben el-
helyezhető maximális gépméret esetén mekkora 
esés és vízhozamok mellett lehet a legnagyobb 
teljesítményt kinyerni. Megállapítоttuk, hogy a 
konténerben a geometriai méret korlátok miatt 
maximálisan 2 m3/s-os víznyelésű Francis turbina 
helyezhető el.
A teljesítmény korlát másik eleme a hasznosítható 
esés. Tekintettel a turbina alvíz feletti elhelyezésé-
re (Hs), azaz, hogy a turbina-generátor gépegység 
biztonsággal mindig a legmagasabb alvíz felett 
legyen a legnagyobb esést 120 m-ben maximál-
tuk. Az előbbi adatok természetesen nem párban 
értendők. A lenti ábra baloldali része Ganz külön-
böző Francis modelleinek (Fs1-Fs6) alkalmazási 
tartományát, az ábra jobb oldali része pedig ezen 
modellek alvíz fölé helyezésének lehetőségét mu-
tatja az esés függvényében.

Konténeres vízturbina fejlesztése 
a Ganz EEG Kft.-ben
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A végleges megvalósításra egy közepes teljesít-
mény tartományba eső, 65 m névleges esésű, 1 
m3/s víznyelésű turbina megépítése mellett dön-
töttünk, melynek leadott villamos teljesítménye 
550 kW.
A család ezen tagja konstrukciós változtatás nél-
kül, a hidraulika paraméterek változtatása mellett, 
csak a járókerék lapátjainak alakját, lapátszámát 
megváltoztatva, 450, 550 és 650 kW névleges tel-
jesítmény leadására is alkalmas. 

2. Hidraulikai körvonal meghatározása
Cégünk sok évtizedes tapasztalattal rendelkezik 
vízgépek tervezése területén. A célul kitűzött fel-
adat megvalósítására az Fs3 jelű hidraulikánkból 
indultunk ki. A járókereket SolidWorks 3D-s ter-
vezőprogram segítségével megszerkesztettük, a 
felületeket átsimítottuk. Az állórész (csigaház, ve-
zető- és támlapátozás) hidraulika körvonalát meg-
határoztuk. 
ANSYS-14 WorkBranch CFX áramlástechnikai 
moduljával számításokat végeztünk az elkészült 
modellen, melynek főbb lépéseit, illetve eredmé-
nyeit az alábbiakban mutatjuk be. 

2.1 Turbina hidraulika
A beépített járókereket a tervezett eséshez és a 
nyelt vízmennyiséghez választottuk, miközben a 
szabályozáshoz tartozó jelleggörbe értékeket is fi -
gyelembe kellett, hogy vegyük.
A tervezési adatok alapján választottuk ki a saját 
Francis hidraulika készletünkből az Fs3-as típust. 
A járókerék lapátszámát 15 db-ban határoztuk 

meg. 
Az elemzést és a vizsgálatokat nem az 500 mm-
es járókerék átmérőre végeztük el, hanem a 300 
mm-es kisminta kerékre. Ennek oka az volt, hogy 
a fejlesztési munka során készül egy kisminta is 
ilyen méretben, és így az elvégzett számítások 
eredményei közvetlenül összehasonlíthatóak lesz-
nek. Az IEC szabványok hasonlósági előírásainak 
megfelelően arányosítottuk a prototípust és a mo-
dell méretű turbina geometriai méreteit.
A lapátok tervezésének alapját itt is, mint általá-
ban az un. örvénygépek esetében az Euler féle tur-
bina egyenlet alapján végeztük el, amely szerint:

Ahol:

He – esés (elméleti)
c és u sebességi háromszögek komponensei
g – gravitációs gyorsulás

2.2 Szabályozás
A turbina szabályozása vezetőlapátozás segítségé-
vel valósítható meg. A nyelt vízmennyiség (Q) a 
vezetőlapátok nyitásával és zárásával változtatha-
tó. A számítás során különböző vezetőlapát állá-
soknál, és különböző vízmennyiségeknél végez-
tük el a szimulációt. Így határoztuk meg a ki- és 
belépő össznyomásokat, a tengelynyomatékot, 
majd ezekből a hatásfokot. A vezetőlapátokat zárt 
helyzetből mérve, teljes nyitásig különböző nyi-
tásértékekre állítjuk (a0 – két vezetőlapát között át-
dugható henger átmérője). A számításokat három 
a0 értéknél végeztük el (25,3 mm, 17,8 mm és 9,9 
mm).

2.3. Számítás leírása
A számításokat ANSYS - CFX szoftver segítsé-
gével végeztük el. A jelleggörbe pontjainak felvé-
teléhez három vezetőlapát állásnál, 5-5 pontban 
rögzítettük az eredményeket, és ez így összesen 
15 állapotban történő futtatást jelentett. Az ered-
ményeket részben az Ansys-ban, részben egy táb-
lázatban rögzítettük és dolgoztuk fel. A táblázatos 
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eredmény kiértékelés lényege, hogy a későbbi mé-
rési eredményeket azonos helyen dolgozhassuk fel 
és a jelleggörbék közvetlen összerajzolhatóak le-
gyenek. Ezek alapján tudunk következtetni a szá-
mítás pontosságára is.

2.4 A 3D modell
A 3D modellt SolidWorks tervezőprogram segítsé-
gével készítettük a meglévő turbina modell alap-
ján. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben 
a gép 3D modellje nem azonos a vizsgált áramlási 
tér modelljével. Az áramlási tér modellje a turbi-
na alkatrészeivel határolt áramlási tér lesz, ami 
gyakorlatilag egy különbség modellként fogható 
fel. Néhány modellezési egyszerűsítést nem árt 
megtenni, mielőtt hálóznánk. Ilyen egyszerűsítés, 
hogy a hegesztett csigaház szegmenseiből adódó 
töréseket egyszerű sima csigaház felülettel helyet-
tesítettük, elhagytuk a támlapátozást, valamint né-
hány rádiuszt és letörést egyszerűsítünk.
Az így kapott teret fel kell osztanunk két álló és 
egy forgó részre, a csigaház és a szívókúp lesznek 
az állórészek, a járókerék tere a forgórész. Ezek a 
részek lesznek a számítás során a domain-ek.
A három vezetőlapát álláshoz három 3D-s modell 
tartozik, amelyek az a0-értékében különböznek 
egymástól. 

3D modell

2.5 Hálózás
A számításhoz a SolidWorks interface-en keresz-
tül betöltött 3D modellen, CFD-CFX hálót állítot-
tunk be tetra elemekkel.
A hálózásnál fi gyelembe kell venni a számítás 

pontosságának igényét, illetve a futtatási időt és 
a modellek méreteit. A túl durva háló akár 10% 
fölötti pontatlanságot is eredményezhet, a nagyon 
fi nom háló pedig túlzott mértékű, illetve nagy 
gépidő igényű futtatásokat eredményez. Ezek is-
meretében és a korábbi tapasztalatok alapján ké-
szíthetjük el a hálózást, a minimum és a maximum 
értékek beállítására fi gyelve, úgy hogy a két érték 
között nagyságrendi eltérés ne legyen.  A mini-
mum értéket úgy választottuk meg, hogy az a járó-
lapátok vastagságának harmada legyen, így a be-
lépő él környezete elegendően fi nom háló méretet 
kap. A mellékelt ábrán látható, hogy a járókerék és 
a vezetőlapátok környéke sűrűbben hálózott, míg 
a csigaház és a szívókúp hálózása durvább, a fut-
tatási idő csökkentése érdekében.

Hálózás

2.6 Peremfeltételek, egyéb beállítások és azok 
okai
A számítások elvégzéséhez meg kell határozni a 
peremfeltételeket, amit a gépjellemzők alapján vá-
laszthatunk ki.
Ezek a főbb jellemzők az esés, a víznyelés és a 
fordulatszám. A számítások során állandó fordu-
latszám fi gyelembevételével végeztük el a vizsgá-
latokat, ami esetünkben 1500 fordulat/perc. Ennek 
megfelelően az áramlást jellemző két fő paraméte-
rünk az esés és a víznyelés lesz.
Első feladat az áramló közeg anyagának megadá-
sa, ami esetünkben 20°C-os víz (a hozzá tartozó 
jellemző értékekkel).
Az általunk használt szoftverben több peremfel-
tétel beállítása is lehetséges pl. nyomás-nyomás 
tipusú (belépő, kilépő), vagy sebesség-sebesség 
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tipusú. Ennél a számításnál mi a korábbi tapaszta-
latok alapján tömegáram-nyomás típusú peremfel-
tétel párt alkalmaztunk. A számítási gyakorlat azt 
mutatja, hogy a nyomás-nyomás típusú peremfel-
tételekkel végzett számítások csak szűk jelleggör-
be szakaszon adnak elfogadható eredményt. A be 
- és kilépő peremfeltételek síkjai a csigaház belé-
pő keresztmetszete, valamint a szívócső bemodel-
lezett részének kilépő keresztmetszetei lesznek, 
ezek az álló domain részeken találhatók. A meg-
adott tömegáram értékek választott tartománya 
250-425 kg/s (liter/sec). A fordulatszámot a forgó 
domain részen adjuk meg (járókerék).
Az álló és forgórészek közötti interface „frozen 
rotorként” lett defi niálva (fagyott rotor), ennek 
használatával nem szükséges tranziens számításo-
kat elvégezni, és így gyorsabb futtatásokat kapha-
tunk. A konvergencia kritériumot RMS 0,0001-re 
állítottuk be. 

Peremfeltételek megadása

2.7 Eredmények feldolgozása
A futtatások befejezése után az eredményeket 
feldolgoztuk és a már említett módon táblázatos 
formában rögzítettük. A két legfontosabb rögzített 
eredmény az esés, illetve a járókerék nyomatéka a 
tengelyre. 
Az esést a be és kilépő síkokon rögzített nyomá-
sok (total pessure) különbségeként számoljuk. 
Ezekből szerkeszthetőek a Q-H görbék, melyek 
fajlagosításával határoztuk meg a Q11-n11 érté-
keket.
A kapott nyomaték a hatásfok számításához szük-
séges, fontos azonban, hogy a hatásfokgörbéket 

külön rajzoljuk, mivel a 15 pont nem alkalmas 
pontos hatásfok kagylók szerkesztésére. Viszont a 
vállalatunknál rendelkezésére álló hasonló hidra-
ulikával rendelkező kerekek hatásfok kagylóival 
- a nagyobb tévedés elkerülése érdekében - már jól 
összehasonlíthatóak.

Összefüggések:

Ahol:

Q – térfogatáram (liter/sec.)
H – esés (m)

n - fordulatszám (fordulat/perc)
D – járókerék átmérő (m)

 (%)

Ahol:

M – nyomaték (Nm)
ρ – víz sűrűsége (kg/m3)

g – gravitációs gyorsulás (m/s2)

2.8 Eredmények

Diagramok:

Q-H jelleggörbe
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Hatásfok görbék

(a diagramok 1500 fordulat/perc fordulaton értel-
mezhetők)

Ábrák:

Sebességeloszlás

Sebességeloszlás

w sebességeloszlás komponens (kerületi)

Nyomások

A futtatások eredményi igazolták elvárásainkat, 
a tervezett hidraulika a célul kitűzött hidraulikai 
paramétereket teljesíti. A szimuláció valorizálását 
kisminta (modell) méréssel fogjuk igazolni, amit 
cégünk akkreditált laboratóriumában, a zárt mérő-
körön fogunk elvégezni.

3. Járókerék gyártása
A számítások eredménye alapján elkezdtük a valós 
járókerék gyártástechnológiájának megtervezését. 
Követelmény a precíz, méretpontos, homogén 
anyagminőségű előgyártmány. Először az öntött 
és hegesztett vegyes kialakítás előnyeit, hátránya-
it vizsgáltuk meg. A megoldás relatíve olcsó, de 
munkaigényes, azonban árelőnyét a nagyobb da-
rabszám esetén elveszíti. Precíziós öntés esetén 
a minta költsége igen jelentős, az öntvény árával 
összevethető nagyságrendű. Az egyes lapátok elő-
állításához, illetve a komplett járókerék öntéséhez 
szükséges minta kétféle eljárással is készülhet. Az 
egyik a 3D-s modell zsugorral való megnövelé-
sét követően 3D-nyomtatóval történő nyomtatást 



SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014 85

jelent, ilyen lehet például a plexiporos modell 
előállítása, mely kerámia formázásra közvetlenül 
használható. Ez az anyag a kerámiahéjból hevítés 
hatására füst alakban távozik. Hátránya az eljárás-
nak, hogy a minta elvész, újabb öntvényhez újra 
kell nyomtatni, ezért ez az eljárás drága.

A másik eljárás a viasznyomó szerszám nyomtatá-
sa. Különböző megoldások felvázolását, elemzé-
sét követően arra az elhatározásra jutottunk, hogy 
a mintegy 20 db öntvény mintájának elkészítésére 
leginkább a viasznyomó szerszám lehet gazdasá-
gos. Ez a szerszám a járókerék egy lapátjának, ko-
rona és az agy egy tizenötöd részének egyenkénti 
préselésére alkalmas. A viasznyomó szerszám 
3D-s nyomtatással készül. A préselt viaszelemeket 
az öntöde egyesíti, ellátja a megfelelő lekerekítési 
sugarakkal, tápcsatornákkal és egyéb, az öntéshez 
szükséges elemekkel.

Felhasznált irodalom:
1. GANZ EEG Kft. kutatási jelentések
2. Füzy Olivér: Áramlástechnikai Gépek Tan-

könyvkiadó Bp. 1978.
3. Econ engineering Introduction to ANSYS 

CFX 2012
Kovács János, Ganz EEG Kft. főkonstruktőr; 

Egyed Csaba, Ganz EEG Kft. tervező



Vajon mi a legfontosabb ahhoz, hogy az Ön rendszere folyamatosan 



„A hazai szivattyúgyártás története a XX. században” a ma-
gyar gépgyártásnak olyan területét mutatja be, mely igen jelentõs
helyet foglal el a magyar ipar fejlõdésében a dualizmus korától nap-
jainkig. Technikatörténeti könyv, mely a mûszaki szerkezetekre kon-
centrál, de tisztelettel adózik a fejlesztõ mérnök õsök eredményei
elõtt. Fejlõdésében láttatja a szivattyúk modernizálása felé vezetõ
utat, kiindulva a dugattyús szivattyúktól a Francis-elvû centrifugál-
szivattyúkon át a propeller szivattyúkig.

 A szerzõ maga is tevékeny résztvevõje volt ennek a szivattyú
történetnek, mint a Ganz gyár szivattyú konstruktõre, ezért a tár-
gyalás tartalmi gerincét a hazai egyedi nagy beruházások szivattyú-
zás technikai eseményei adják. A szivattyú megtalálható munkagé-
pe technikai környezetünk minden területének, ezért ez a könyv,
szivattyúk fejlõdés történetén keresztül betekintést nyújt a legkü-
lönbözõbb gazdasági ágazatok eseményeire, valamint a múlt szá-
zad iparának vezetési szemléletére. Ezek a különleges esetek a szer-
zõ szubjektív megítélésén keresztül rávilágítanak, a szivattyúk fej-
lesztésén keresztül az egyiptomi vagy a nyugatnémet szivattyú ex-
port eseményeire, valamint a szovjet – magyar szivattyú fejlesztési
munkák különleges szemléletére, ami már a mai gépészmérnökök
számára egy izgalmas „idõutazást” jelenthet.

A gépekrõl máshol fel nem lelhetõ fényképeket és összeállítási
rajzokat közöl, pontos méret, típus, teljesítmény és hajtás adatok-
kal. A könyvnek szerves részét képezi az a 60 oldalas melléklet,
amely muzeális belvízmentesítõ gépházak és múzeumok régi szi-
vattyúit, gépegységeit és berendezéseit mutatja be részletesen.

A/4 formátum, kemény tábla,220 oldal,
rendelési ár: 3.000 Ft.+5% ÁFA

A szerzõrõl: Józsa István Lamp Hugó díjas, aranydiplomás gépészmérnök, a hazai szivattyús történések egyik legaktívabb résztvevõje.
Nevéhez fûzõdik – többek között – a GANZ gyár legnagyobb hõerõmûvi hûtõszivattyúinak tervezése, amelyek több mint négy évtizede
kifogástalanul mûködnek. Üzemeltetési tapasztalataiban meghatározó a Fõvárosi Vízmûveknél eltöltött közel két évtized, ahol kiemel-
kedõ szerepe volt a termelõ telepek és átemelõ gépházak korszerûsítésében és üzemirányításuk fejlesztésében.

Kiadó: Invest-Marketing Bt.     Felelõs kiadó: Imre Miklós      invest.bt@chello.hu     Tel.:06-20-9120-988

Az „Örvényszivattyúk a gyakorlatban” elsõsorban a felhasz-
náló, üzemeltetõ mérnök szemszögébõl ismerteti, a konstruktõr szem-
léletû szerzõ, a legkülönbözõbb szivattyúk szerkezeti felépítését, amit
az üzemeltetés igényei szerint alakítottak ki a gyártók. Ezen belül
külön fejezet tárgyalja a szivattyúk szerkezeti elemeit – tömszelencék,
csapágyazások, tengelykapcsolók, résgyûrûk, stb. - az üzemeltetés
és a karbantartás figyelembevételével. Külön – külön kerülnek is-
mertetésre a korszerû merülõmotoros és a búvár szivattyúk, vala-
mint a hermetikus gépcsoportok szerkezeti tulajdonsága, és alkal-
mazásuk különleges lehetõségei. A szivattyúk üzemeltetésének és
szabályozásának majd minden technikai megoldása részletes ismer-
tetésre kerül a könyvben.

Ezek között kiemelten szerepel a frekvenciaváltóval felszerelt,
fordulatszám szabályozott szivattyú alkalmazásának minden lehetõ-
sége. A szivattyúházak kialakításának szempontjai, és a segédüzem,
valamint a gépházi csövek zárszerkezetei külön - külön fejezeteket
alkotnak. Az üzem ellenõrzés és monitoring, valamint az üzemi mé-
rések ismertetése több példán keresztül kerül bemutatásra.

Végül a harmadik részben az örvényszivattyúk karbantartásának és
nagyjavításának jellemzõ eseteit ismerteti, támaszkodva az elsõ rész
szerkezeti ismeret anyagára. A  könyv törzsanyagát az érvényben lévõ
magyar szabványok és a német vízellátási szakterület mûszaki irány-
elveinek a felsorolása zárja. A könyvhöz kapcsolódik egy “Mûszaki
melléklet” amelyben egy-egy részterület kerül kiemelésre.

A/4 formátum, kemény tábla,320 oldal,
rendelési ár: 3.000 Ft.+5% ÁFA
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programod van

2014. május 27–30.

IPAR NAPJAI 2014

IPAR NAPJAI néven 2014 májusában kerül megrendezésre 
a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban Magyarország 

egy 
-

tatására.

Az ipari rendezvényen -
 szekciók az alábbiak lesznek:

• INDUSTRIAUTOMATION (ipari elektronika, elektrotech-
nika, automatizálás)

• ENERGEXPO (energetika, energiagazdálkodás)
-

vattyúk, kompresszorok, tömítéstechnika)
• SUBCON (beszállítóipar, fémfeldolgozás)
• MACH&WELD (gépgyártás, hegesztéstechnika, robotika)

biztonságtechnika)
• LOGEXPO (ipari logisztika)

IPAR NAPJAI 2015
2015. május 26-29. között újra MACH-TECH Nemzetközi 
gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai szakki-
állítás, valamint INDUTRIAUTOMATION Nemzetközi ipari 
automatizálási szakkiállítás az IPAR NAPJAI keretein belül 
a Budapesti Vásárközpontban.

Üzlet van.
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Tisztelt Olvasónk!

Szeretnénk, ha segítené munkánkat a következő kérdésekre adott válaszaival:

1. Ön hogyan jut hozzá a „Szivattyúk, kompresszorok, vákuumszivattyúk”-hoz ?

❑ Kiállításon, rendezvényeken

❑ Postai úton

❑ Munkahelyen

❑ Ismerőstől

❑ Szakmai szövetségeken keresztül

❑ Tiszteletpéldányként

❑ Egyéb helyen

2. Tervezi-e, hogy felveszi a kapcsolatot a kiadványban szereplő cégekkel?

..................................................................................................................................

3. Milyen témaköröket, ill. cégeket látna még szívesen az Évkönyvben ?

..................................................................................................................................

4. Van-e olyan szakmai ismerőse, akinek segítené munkáját a kiadvány?

..................................................................................................................................

A kérdőív letölthető a www.bb-press.hu weboldalról is.

Köszönjük segítségét !

BB-PRESS  Kft.

Fax: (1) 302-8057  E-mail:  info@bb-press.hu
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Szerkessze velünk a

www.szivattyu.lap.hu
internetes adatbázist!

Ingyenes regisztrációs lehetôség

Témakörök:   

Szivattyúk
Kompresszorok

Vákuumszivattyúk
Tömítések

Frekvenciaváltók
Karbantartás, mûködtetés, hasznos információk



36 év tapasztalata egy időtálló választáshoz

36 years of knowledge for a choice that lasts overtime

Multifunkciós 

Szerviz Egység

Multipurpose 

Service Unit

MSU 981
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Elektromos generátor

Power generator

Biztonsági funkcióval ellátott gyorscsatlakozók 

Air safety quick couplers

Nagy teljesítményű kompresszor egység AB 981 

High performance doublestage pump unit AB 981

Egyfázisú dugaljzat V. 230/50 (kék) 2 kVA 

Mono-phase V. 230/50 (blue) 2 kVA

Háromfázisú dugaljzat V. 400/50 (piros) 6 kVA 

Three-phase V. 400/50 (red) electric plug 6 kVA

Kontrol panel / direkt indítású motor 

Motor starter / panel control with electric starter

Rázkódásmentes rendszer

Sub-frame on anti-vibrating system

Vízhűtéses 

dízelmotor 

Water cooled

diesel engine

90 literes minősített tartály   13 bár

90 l tank at 13 bar  approved

Dupla tömlőcsévélő: a)1x ø1/2-16 mt / b)1x ø3/8-21 mt 

Double hose reel: a)1x ø1/2-16 mt / b)1x ø3/8-21 mt

Nyomásszabályzó-szűrő / olajozó

Filter reducer / lubricator unit

Külső ipari levegőszűrő a dízelmotorhoz 

(könnyű karbantartás)

External industrial filter for diesel engine 

(easy maintenance)

Szilárd acél váz 

Solid iron chassis

Üzemanyag tartály  (22 l)

Fuel tank (22 l)

Motorindító akkumulátor

Electric battery for motor start

Hangszigetelet kabin 

festett acél panelokkal

Soundproof booth

with steel painted panels

Multifunkciós szerviz egység – kompresszor, generátor és dízelmotor

egy hangszigetelt kabinban

Multifunctional service unit, equipped with air compressor,

power generator and diesel engine in a unique noise proofed cabinet

ba



MSU 981

Indítási rendszer: elektronikus / Starting system: electric starter

Típus/Type
LOMBARDINI

DIESEL Méretek

Dimensions

l dB (A) Sűrítő/Pump Cil./St. l /min CFM m3/h l /min CFM m3/h bar psi min-1 HP mm / in kg

MSU 981 90 75 AB 981 2/2 800 28.2 48 600 21.2 36 12 175 1090 17
810x860x1690

319x339x771
380

Ékszíjhajtás / Belt drive

319
810

339
860

77
1

16
90



Alkalmazott minőségirányítási rendszer 

UNI EN ISO 9001:2008.

Quality system certified according to 

UNI EN ISO 9001:2008.

A FIAC SpA. a termékek folyamatos fejlesztése érdekében fenntartja a jogot a jelen katalógusban 

szereplő adatok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. A termékek tulajdonságai világosan fel 

vannak tüntetve. A képek csak tájékoztató jellegűek.

Olasz kompresszor- és 
szivattyúgyártók Egyesülete

Italian Association of Pump
and Compressor Manufacturers

To guarantee the continued improvement of our range of products, FIAC reserves the right 

to up-date the technical characteristics shown in this catalogue without prior warning. 

Specifications of products are clearly indicated. Photographs are for illustrative purposes only.

FIAC A VILÁGBAN

FIAC IN THE WORLD

Production monitored
Safety tested
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BTK KFT. 
1117 Budapest, Budafoki út 111-113. 
telefon/fax: +36-1-2030113
e-mail: info@btkkft.hu
web: www.btkkft.hu 
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• Új és használt kompresszorok, levegőkezelő 
berendezések, szűrők forgalmazása,

• Telepített és mobil kompresszorok megelőző 
karbantartása, hibaelhárítása, nagyjavítása,

• Alkatrész és kenőanyag forgalmazás,
• Műszeres csapágyállapot felmérés,  harma-

tpontmérés,
• Sűrített levegőfogyasztás mérés, maradék olaj-

tartalom, CO, CO2, és O2 tartalom mérése.
• Szaktanácsadás. 

Hivatalos
Viszonteladó

 Cím: Tel.: Ügyelet:
 4200 Hajdúszoboszló, 06-52/558-707 06-20/392-6509
 Semmelweis utca 20. E-mail: Ügyelet (Pápa): 
 www.keletatlasz.hu  keletatlasz@netform.hu 06-20/580-0900

Telephely: 4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 3.

MedFour K : 1034 Budapest, Kenyeres u. 25 

Közpon  szerviz, iroda, bemutatóterem: 9300 Csorna, Thököly u. 40 
Közpon  elérhetőség: +36.96.593.345; Fax: +36.96.593.346 

Közpon  levélcím: 9301 Csorna, Pf. 53. 
Honlap: www.medfourkompresszor.hu 

Email: info@medfour.hu 

Szerviz, karbantartás: 

Általános karbantartás, gépfelújítás, diagnosz ka, átvizsgálás, 
24 órás ügyelet, azonnali reagálás, költséghatékonyság 
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Olajmentes spirál kompresszorok�

Fax: (06-52) 410-203
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www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu

www.prokomp.hu
www.fuvoszerviz.hu

www.fuvoalkatresz.hu
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tel.: 06-24/887 308
fax: 06-24/887 309

www.rtpumps.hu • info@gardnerdenver.hu 

A PhoeniX L500i/L300i Hélium szivárgásdetek-
torok új dimenziót nyitnak a termelékenység és 
megbízhatóság terén. 
A készülékekhez rendelhető vezeték nélküli 
IPAD vezérlő egység biztosítja a hatékonyabb 
és gyorsabb szivárgás-detektálást.
Az egyik legelegánsabb és legkorszerűbb 
megoldás a tömörségvizsgálatban.

KON-TRADE+ Kft.
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Telefon: +36 23 503 880

Telefax: +36 23 503 896

e-mail: info@kon-trade.hu

www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
www.szivattyu.lap.hu
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Az oldalcsatornás fúvók és 
vákuumszivattyúk sokrétû 

felhasználása:
mélylégbefúvás, tólevegõztetés, 

vákuumasztalok, légkéses szárítás, 
pneumatikus szállítás, stb.

A gázokat szállító gépeket az általuk elérhe-
tő kompressziós tényező (p2/p1 nyomásviszony) 
alapján (is) szokás csoportosítani.  Ezek alapján 
megkülönböztetünk ventilátorokat (<1.1), fúvó-
kat (1.1-3) és kompresszorokat (>3).  Az áramlá-
si elven működő oldalcsatornás fúvók használa-
ta akkor indokolt, ha nagy térfogatáram mellett 
nem túl nagy vákuumra vagy túlnyomásra van 
szükség.  Ha az igények ilyen jellegűek, akkor 
az oldalcsatornás fúvók használata a legkölt-
séghatékonyabb megoldások közül való.  

Tipikus alkalmazásai: szennyvíz-, hal-
kelte tő-, egyéb medencék levegőzte té se mély-
légbefúvással, ivóvíz vas és man gán talanítása 
légbefúvással, biogáz szívása és továbbítása / 
sűrítése, vákuumos emelés, pneumatikus szál-
lítás, vákuumasztalok, szárítás, légkések (nagy 
légsebességű szárítás, anyageltávolítás, vízle-
csapatás stb.), csomagológépek, műanyagipari 
berendezések, felszívógépek, ipari porszívók, 
nyomdaipar és még számos egyéb.

Az oldalcsatornás fúvókat gázgyűrűs komp-
resszornak / vákuumszivattyúnak illetve oldal-
csatornás sűrítőnek is szokták nevezni.  Egysze-
rű felépítésű, általában direkt hajtású gépek.  Az 
egy vagy több járókerék a hosszított motorten-
gelyre van erősítve.

A járókerék a fúvóházban (oldalcsatornában) 
/2/ nagy sebességgel forog.  A járókerék /3/ la-
pátjai folyamatos örvényeket keltve hajtják elő-

re és radiálisan kifelé a szívócsonkon /1/ belé-
pő gázt vagy levegőt egészen addig, amíg az el 
nem hagyja az oldalcsatornát a kipufogócson-
kon /4/ keresztül.  A járókerék minden egyes 
lapátja lényegében egy kis nyomásnövekedést 
eredményez, így belépéstől kilépésig nyomó-
üzemben akár 1000 mbar nyomásnövekedést, 
szívóüzemben pedig akár 700 mbar vákuumot 
lehet elérni akár 2500 m3/h folyamatos térfogat-
áram mellett.  

Az oldalcsatornás fúvók lehetnek egy-, két- 
vagy háromfokozatúak a járókerekek számától 
függően. A két- vagy háromfokozatú gépeknek 
a járókerekek sorba kapcsolása miatt értelem-
szerűen magasabb a maximális nyomásképessé-
ge ill. végvákuuma.

Oldalcsatornás fúvó ill. vákuumszivattyú működése
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A gépek legnagyobb előnye az, hogy karban-
tartást lényegében nem igényelnek, tekintve, 
hogy az egyetlen mozgó alkatrész a járókerék, 
ami nem ér a fúvóházhoz. Csak a csapágyakat 
kell bizonyos időközönként cserélni.  A könnyű, 
de mégis robosztus, vibrációmentes működésű 
fúvók folyamatos (pulzációmentes) és tiszta 
(olajmentes) térfogatáramot biztosítanak.

A rendkívül ritka meghibásodások többsége 
helytelen installáció vagy üzemeltetés követ-
kezménye és ezek a legtöbb esetben két dologra 
vezethetőek vissza: idegen tárgy / szennyeződés 
kerül a fúvóba vagy a rendszerellenállás megha-
ladja a fúvó nyomás- vagy vákuumképességét.  

A mélylégbefúvás energiahatékonysága 
(SAE = Standard Aeration Effi ciency) nagyon 
fontos kérdés, legyen szó akár biológiai szenny-
víztisztításról, ivóvíz vas és mangántalanításról 
vagy halkeltető/halastó levegőztetésről. Nem 
mindegy, hogy egységnyi kWh energiával hány 
kg oxigént vagyunk képesek beoldani a vízbe.  
Ez a paraméter nagymértékben függ a légszállí-
tó gép fajtájától, illetőleg a buborékoltatást vég-
ző szerkezettől (membrándiffúzor, aerotube cső 
stb.). Mint említettük, az 50 - 400 mbar nyomás-
tartományon (azaz 0.5 - 4 méternyi vízmélység-
be történő befúvás esetén) az oldalcsatornás fú-
vók egyértelműen a leginkább energiahatékony 
légszállító gépek, de bizonyos oldalcsatornásak 
képesek akár 8-9 m vízmélységet is levegőztet-

ni.  Az ún. porózus cső egy olyan rendkívül po-
rózus, nagyon kis ellenállású, gumiőrleményből 
készített rugalmas cső, amelyen keresztül a le-
vegő apró (1-3 mm) mikrobuborékok formájá-
ban távozik.  E miatt a buborékok lassan és – a 
levegő és víz közti – óriási fázisérintkeztetéssel 
emelkednek a vízben.  Ez a két fő tényező hatá-
rozza meg az oxigén beoldódásának mértékét.

A fúvó a porózus csővel használva az egyik 
leginkább energiahatékony levegőztető rend-
szer,  ezeket használva akár 6 kg/kWh oxigén-
beoldási energiahatékonyság (SAE) is elérhető!  
A porózus csöves rács (kereten belül sok pár-
huzamos csőág) lerakásával a víz ill. szennyvíz 
nagymértékű keverését is biztosítani tudjuk.

2 járókerekes AXIS SG széria – metszetAXIS oldalcsatornás fúvó - EG (magasnyomású) széria

Porózus csöves rács – a koncentrált 

oxigénbevitel és keverés érdekében
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A porózus csöves levegőztető-áramoltató rend-
szer kialakításánál fogva pedig egyszerre szolgáltat 
nagy oxigénbeoldást, függőleges irányú keverést 
illetőleg horizontális irányú áramoltatást is.  Ezért 
kiválóan alkalmasak nagyobb méretű medencék, 
halkeltetők és halastavak ellátására, mert általuk 
a vízhőmérséklet és az oxigénnel való telítettség 
egyenletessé tehető a teljes víztömegben.  A rend-
szer lelke a megfelelően, az igényekre kialakított 
méretű vázszerkezet, az egy vagy több porózus csö-
ves rács, a megfelelő méretű oldalcsatornás fúvó és 
az úszó, ami fenntartja a rendszert a víz felszínén.

Megjegyezzük, hogy a porózus csöves levegőz-
tető-áramoltató rendszerek két-háromszor nagyobb 
oxigénbeoldási hatékonysággal rendelkeznek, mint 
a lapátkerekes tólevegőztetők. Budapesti raktá-
runkban oldalcsatornás és biogáz fúvóink, porózus 

csövünk, légkéseink, vízgyűrűs és száraz vákuum-
szivattyúink széles köre elérhető.

Az AXIS Mérnöki Kft. a műszaki terüket egyik 
vezető vállalataként több mint 20 éve foglalkozik 

fúvókkal, vákuumszivattyúkkal, kompresszorokkal,
vákuumos szennyvízelvezetéssel, légkésekkel 

(szárítás, lefúvatás) ill. az ezekkel kapcsolatos 
komplett mérnöki csomagok tervezésével 

és installációjával. Többezer gépünk illetve rend-
szerünk üzemel Közép-Európában szinte az összes 

iparágban.  Budapesti raktárunkon termékeink 
széles köre azonnal elérhető.

 
AXIS Mérnöki Kft.
Dr. Fábry Gergely

www.vakuumszivattyuk.hu

Porózus csöves levegőztető-áramoltató rendszer fúvóval – energiahatékony oxigénbeoldás, keverés és áramoltalás
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A já rműipari gyá rtá s szereplői az Automotive 
Hungary-n lehetőséget kaptak arra, hogy ú j üz-
leti kapcsolatokat talá ljanak, ú j partnereket é s 
megrendelé seket szerezzenek. Ebben 
a szervező segítségére voltak a szakmai szer-
vezetek, a Magyar Gépjárműipari Szövetség, a 
MAJOSZ – Magyar Járműalkatrészgyártók Orszá-
gos Egyesülete, a Német-Magyar Kereskedelmi 
és Ipar Kamara, valamint a Mérnökök a Járműves 
Műszaki Felsőoktatásért Egyesület, akik számos 

szakmai eseményt, üzletember-találkozót és 
beszállítói fórumot szerveztek ÜZLET, TUDO-
MÁNY, KARRIER témákban, megteremtve ezzel 
a lehetőséget az járműipar színvonalas bemutatá-
sára.
A Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ál-
lamtitkársága védnökséget vállalt a seregszemle 
fölött, valamint a nyitó napon a négy nagy hazai 
autógyártó, az Audi Motor Hungaria Kft., a Ma-
gyar Suzuki Zrt., a Mercedes-Benz Manufacturing 

Sikerrel debütált az AUTOMOTIVE 
HUNGARY!

A Hungexpo Zrt. szakmai partnereivel közösen egy nagyszabá sú , a magyar autó gyá rtá s teljes 
spektrumá t felölelô, ú j já rmûipari szakkiá llí tá st szervezett Automotive Hungary – Nemzetközi 
jármûipari beszállítói szakkiállítás néven. A magyar já rmûipar komplex fó rumá n a gazdasá g leg-
dinamikusabb á gazata teljes körûen mutatkozott be. A hazai autógyárak mellett a beszállítók, 
alkatrészgyártók és a jármûiparhoz kötôdô oktatási szféra szereplôi is felvonultak 2013. nov-
ember 7-9 között. Nincs hasonló  témájú kiállítás a kelet-közé p euró pai ré gió ban, a Hungexpo 
vállalta, hogy elsô ízben rendezi meg – együtt a hagyományos Autótechnika kiállításával.
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Hungary Kft. és az Opel Magyarország Kft. első 
számú vezetői előadást tartottak a hazai autógyár-
tás helyzetéről.
A most először megrendezett AUTOMOTIVE 
HUNGARY és a már korábban is ismert AUTÓ-
TECHNIKA kiállításokon egy időben 200 kiál-
lító mutatkozott be. A HUNGEXPO „G” és „F” 
pavilonjaiban rendezett autóipari bemutatót kö-
zel 7000 szakmai látogató kereste fel. A három 
nap alatt - folyamatosan nagy érdeklődés mellett 
- több mint hatvan előadás zajlott.
A kiállításon nagy sikert arattak az első alkalom-
mal megépített ÉLETPÁLYA MODELL stan-
dok, melyek bemutatták egy-egy régió állami, ok-
tatási és vállalati közös szerepvállalását a hosszú 
távú életpályák megvalósítása érdekében.
A korábbi ipari kiállításokon sikerrel debütáló 

EDU-POINT Egyetemek utcája-ra lelkesen je-
lentkeztek be a hazai szakiskolák, így 8 magyar-
országi közép- és felsőoktatási intézmény is nagy 
érdeklődés kíséretében mutatta be tevékenységét, 
kutatási eredményeit, fejlesztéseit.
A „G” pavilon egyik ékessége volt a történelmi 
áttekintést bemutató „Magyarok a világ jármű-
gyártásában” kiállítás, mely minden kiállítót és 
látogatót büszkeséggel töltött el.
A kiállító cégek a szervezők kérdéseire válaszolva 
elmondták, hogy marketing programjuknak fontos 
eleme volt a hiánypótló rendezvény, melyre első-
sorban kapcsolatépítés és mélyítés, potenciális 
partnerek és új üzlet szerzése, illetve termékeik/
szolgáltatásaik ismertségének növelése céljából 
érkeztek, mely célokat nagy százalékban sikerült 
is megvalósítaniuk. 

AZ AUTOMOTIVE HUNGARY-T LEGKÖZELEBB
2014. NOVEMBER 5-7. 

KÖZÖTT RENDEZI A HUNGEXPO ZRT.

Kiállítók számára kettős kedvezményes jelentkezési határidő:
● 2014. március 31.
● 2014. június 30.
● ezen felül minden IPAR NAPJAI 2014 kiállítónak +10% kedvezmény

Bővebb információ: www.automotivexpo.hu; automotive@hungexpo.hu
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D-TECH Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H
Tel.: 226-1428  Fax: 424-5914
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BESZERZÉSI FORRÁS TÁBLÁZATOK

SZIVATTYÚK CSOPORTOSÍTÁSA

ALKALMAZÁSI TERÜLET

1. Ásványolajipar
2. Bányaművelés
3. Befecskendezés
4. Benzinkút
5. Cukoripar
6. Erőmű technika
7. Élelmiszeripar
8. Építészet

  9. Fűtéstechnika
10. Hajótechnika
11. Hidraulika, vezérlések
12. Hőátadó berendezés
13. Labortechnika
14. Lefejtés
15. Magasnyomású tisztítás
16. Melioráció

17. Nyomás ellenőrzés
18. Nyomás fokozás
19. Olajégők
20. Öntözés
21. Permetezés
22. Reaktor technika
23. Sajtolás
24. Szennyvíztechnika

25. Szökőkút
26. Tűzoltóberendezés
27. Uszoda
28. Vegyipar
29. Vízellátás
30. Ár- és belvízvédelem,
 víztelenítés
31. Egyéb speciális terület

28272625242322212019181716151413121110987654321Szivattyú gyártók, forgalmazók 29
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AQUARING Kft.
1044 Budapest, Megyeri út 51.
Tel.: 232-1376  Fax: 232-1377
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AQUALIFT Kft.
6782 Mórahalom, Szegedi út 108.
Tel.: 62/580-122  Fax: 62/580-123
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Collin Center Plusz Kft.
2800 Tatabánya, Május 1. u. 2/a.
Tel.: 34/313-793  Fax: 34/311-648

Danfoss Kft. 
1139 Budapest, Váci út 91. 
Tel.: (+36 1) 450-2531 
Fax: (+36 1) 450-2539 

Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre 

CHESTERTON Hungary Kft.
BLACKMER Képviselet
2146 Mogyoród, Gödöllői út 115.
Tel.: 28/540-445  Fax: 28/540-455
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AQUA VERTEX ZRT.
6000 Kecskemét, 
Külső-Szegedi út 136.
Tel.: 76/509-330; 06 30 5250-366
 Fax: 76/451-243
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Alfa Laval Kft.
Bocskai út 134-146
H-1113 Budapest
Tel:  +36 1 88 99 700
Fax: +36 1 88 99 701

EagleBurgmann Hungária Kft.
1124 Budapest, Lejtő u. 6. 
Tel: 319-8132  Fax: 319-8125    

Tömítések forgalmazása 

CHETRA Budapest Kft.
2011 Budakalász, Kék Duna utca 7.
Tel.: 26-540-470   Fax: 26-546-310 

Tömítések forgalmazása 



SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014 107

SZÁLLÍTOTT KÖZEG

32. Beton, habarcs, cement
33. Élelmiszer
34. Fűtőolaj
35. Hidraulika olaj
36. Hűtőfolyadék
37. Ivóvíz
38. Kazán tápvíz
39. Kenőolaj, zsír
40. Kondenzvíz
41. Sav
42. Szennyvíz
43. Trágyalé
44. Tüzelőanyag
45. Vegyszerek
46. Egyéb speciális anyagok

SZERKEZETI KIALAKÍTÁS

47. Adagoló
48. Axiáldugattyús
49. Búvár
50. Csavar
51. Csúszólapátos
52. Dugattyús
53. Fogaskerék

54. Folyadéksugaras
55. Fűthető
56. Hermetikus
57. Hordozható
58. Keringető
59. Keverő
60. Membrán

61. Oldalcsatornás
62. Önfelszívó
63. Örvény
64. Radiáldugattyús
65. Tömlős
66. Egyéb speciális kialakítású
67. Tömítések

Emelő magasság [m]
Térfogatáram [m3/h]

0–1 1–50 5 0 – 500–5000 >5000
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Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre 
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„HIDROMECHANIKA”
Szövetkezet
1222 Budapest, Nagytétényi út 96/a.
Tel.: 424-6040  Fax: 227-0897 
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HÍRÖS MESTER Kft.
6000 Kecskemét, Ceglédi út 62.
Tel.: 76/505-640, 505-642, 505-643  
Fax: 76/505-641 
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INS Ipari Alkalmazások Zrt.
1213 Budapest, Hollandi út 81.
Tel.: 421-0536  Fa: 421-0537

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

A-C
F-H

108 SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014

2928272625242322212019181716151413121110987654321Szivattyú gyártók, forgalmazók

HOKER Kft.
1182 Budapest, Királyhágó u. 82.
Tel.: 290-7137  Fax: 294-4236 
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HIDROSTAL Kft.
9082 Nyúl, Vasútsor út 16.
Tel.: 96/540-200  Fax: 96/540-220 
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HELIKONTHERM Kft.
8360 Keszthely, Gagarin u. 15/b.
Tel./Fax: 83/314-438, 83/314-324
E-mail: wilo@t-online.hu  
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C
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GYARMATI MÉRNÖKI 
VÁLLALKOZÁS
4130 Derecske,  Pázmány P. u. 10.
Tel./fax:  54-411-225
Mobil:  30-96-59-778

Szivattyú járókerekek kiegyensúlyozása

JOHN CRANE HUNGARY Kft
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel: +23 886 935 Fax: +23 886 935

Szűrőrendszerek és csúszógyűrűs tömítések forgalmazása

Ganz Engineering és Energetikai 
Gépgyártó Kft.
 H-1082 Budapest
Vajdahunyad u. 46-48.
 Tel: (+361) 872-5800
 Fax: (+361) 872-5801

I C H-E I I H C-E D I I H-I

GRUNDFOS HUNGÁRIA Kft.
2045 Törökbálint Park u. 8. 
Tel: 23-511-110
  Fax: 23-511-111
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Elektro-Generál Kft.
4031 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.
Tel.. 52-533-740, 20/958-59-60 
Fax: 52-426-027
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EXTREN Kft. – a SIGMA Ipari 
Szivattyúgyár Kizárólagos 
Magyarországi Képviselete
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6-8.
Tel.: 333-0169  Fax: 314-3263
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INNOPRESS Kft.
1131 Budapest, Béke u. 69.
Tel.: 451-0254 Fax: 359-8307

HOMAS Kft. - TRIK (ORSTA)
fogaskerékszivattyúk importőre
1196 Budapest, Zrínyi u. 109.
Tel.: 358-1274  Fax: 280-3830
www.homas.hu
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Szivattyú járókerekek kiegyensúlyozása

Szűrőrendszerek és csúszógyűrűs tömítések forgalmazása
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ProMinent Magyarország
Adagolástechnikai Kft.
9027 Győr, Íves u. 2.
Tel.: 96/511-400  Fax: 96/329-981
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PROFILAXIS Kft.
LMI-MILTON ROY (DOSAPROÖ, 
DP-PIMPS, YAMADA, FINISH 
THOMPSON, PIMPEX, WAL-
CHEM, SENSOREX, FINDER 
POMPE, Q&P FORGALMAZÓ ÉS 
SZERVIZ 
2049 Diósd, Vadrózsa u. 13.
Tel.: 23/545-293  Fax: 23/545-093
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KSB Szivattyú és Armatúra Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 60. I. em 
(BELTEX Irodaház, „A” épület)
1519 Budapest, Pf. 462
Tel.: 371-1736  
Fax: 371-1770
E-mail: ksb@ksb.hu
Web: www.ksb.hu
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SIGMA Képviselet-
HUNGARO SYSTEM’S Kft.
1016 Budapest, Zsolt u. 8/a. I/1.
Tel.: 225-8888  Fax: 225-8685

A-G A-H A-G A-H A-N A-P A-H A-H A-H A-H A-I A-H A-H A-P A-IA-H A-H A-H A-H A-H A-G A-H A-H A-H A-H A-P
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MEDIKER Kft. 
Kezelésmentes szennyvízátemelés 
Kontroll szivattyúval
6640 Csongrád, Erzsébet u. 29.
Tel.: 63/483-444  Fax: 63/482-299

RITZ Képviselet –
HUNGARO SYSTEM’S Kft.
1016 Budapest, Zsolt u. 8/a. I/1.
Tel.: 225-8888  Fax: 225-8685

A-K A-P A-P A-P A-P A-P A-K A-P A
B

A-K A-P A-K A-P A-K A-P A-K A-K A-P

LUTZ-Szivattyúk
Magyarország Kft.
9024 Győr, Vasvári Pál u. 9.
Tel.: 96/419-813  Fax: 96/419-814
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C
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C
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C A B
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C
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NABLA Vállalkozási és
Kereskedelmi Kft.
2338 Áporka, Petőfi  S. u. 127.
Telephely:
1211 Budapest, Központi út 18.
Tel.:  278-0218  Fax: 276-6278

B G B G B G B G B M B G B G B G B G B G B G G B G B G B G B G
H

G B G C B B G
H
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H

PENTAIR Magyarország Kft. 
1138 Budapest
Madarász Viktor u. 47-49.
Tel.: 388-0255   Fax:  388-0256

AB
CF
G

MULTIENERGEX Kft.  – a FINDER 
POMPE s.p.a., ARVEN s.r.l. , DO-
SEURO és AG AFFETTI
Mo.-i képviselete és forgalmazója
1222 Budapest, Dankasirály út 10.
Tel.: 424-7547  Fax: 424-7548
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SIEMENS Zrt. – Automatizálás
és hajtástechnika
1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Tel.: 471-1000    Fax: 471-1803

Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre

Pum PR Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Kökény u. 4.
iroda@legradinet.hu
Telefon: 06-30/946-0633,
0670 328 4780  Fax: 0692 596 246
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Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre
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VALASEK 
SZIVATTYÚTECHNIKA Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 
11/A, Leshegy Ipari Park
Tel.: 283-0035, 24/ 515-124
 Fax: 283-2668
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THALKER KERESKEDELMI 
ÉS SZERVIZ Kft.
1028 Budapest, Kevélyhegyi utca 7.
Tel: 1-457-03-99
Fax: 1-457-03-98
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VERDER HUNGARY KFT.
AUTOCLUDE, ALMATEC, ABEL, 
JOHNSON, WRIGHT FLOW, 
HYDRA-CELL, WANNER, VIC-
TOR, VARISCO, HUS, LIQUIFLO, 
SEKO DISZTRIBÚTOR
1117 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 
187-189.
 TEL: +36-1-365 1140
 FAX: +36-1-365 1146

A-C
F-H
L-N

A-C
F-H
L-N

A A
A-C
F-H
L-N

A-C
F-H
L-N

A-C
F-H A-G

A
F
L 

A-C
F-H
L-N

F
G
H
L
M
N

A
B
F
G
L
M

A-C
F-H
L-N

A
B
F
G

A
B
F
G

A-C
F-H
L-N

A-C
F-H
L-N

A
F

A-C
F-H
L-N

XYLEM WATER SOLUTIONS Kft
2045 Törökbálint, Tópark u. 9.
Tel: 23/445-700
Fax: 23/415-640
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STERLING FLUID SYSTEMS
Hungária Kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a.
Tel.: 88/406-633  Fax: 88/406-635
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WEIR MINERALS Hungary Kft.
2800 Tatabánya, Győri út 43.
Tel.: 34/314-794  Fax: 34/314-791

A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K

VERBIS KFT.
1151 BUDAPEST, MÉLYFÚRÓ 
U. 2/E.
TEL.: 306-3770, 306-3771  
FAX: 306-6133
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WILO Magyarország Kft.
2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.
Tel.: 23/889-500
Fax: 23/ 889-599

Synchrodan Kft.
1108 Budapest Gyömrői u. 140.
Tel: 265 0677  Fax: 265 0677 Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre
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SPX FLOW Technology Hungary Kft.
1222 Budapest, Háros u. 7.
Tel: 227-44-96
Fax: 227-45-01
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BESZERZÉSI FORRÁS TÁBLÁZATOK

KOMPRESSZOROK CSOPORTOSÍTÁSA

ALKALMAZÁSI TERÜLET

1. Csőposta
2. Élelmiszeripar
3. Építészet
4. Építőanyag (hulladék)
 szállítás
5. Fafeldolgozás
6. Féklevegő
7. Festékszórás
8. Földgázipar
9. Garázsok

10. Gázszállítás
11. Gépipar
12. Gyógyszeripar
13. Hajótechnika
14. Hűtőkompresszorok
15. Homok/sörét fúvó 
 berendezés
16. Kapcsoló berendezés
17. Kézműipar
18. Kohászat, öntészet

19. Kokszolókemence
20. Labortechnika
21. Motor- és hajtóműindítás
22. Olajbányászat
23. Olajfi nomító
24. Olajtüzelés
25. Petrolkémia
26. Pneumatikus gép
27. Siló
28. Söripar

29. Szabályozó levegő
30. Szélcsatorna
31. Textilipar
32. Tisztítás
33. Töltőberendezés
34. Turbófeltöltő
35. Vegyipar
36. Vékonyréteg technológia
37. Egyéb speciális terület
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KOMPRESSZOR GYÁRTÓK, FORGALMAZÓK

AERZEN HUNGARIA Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 52.
Tel.: 439-2200  Fax: 439-1922

Danfoss Kft. 
1139 Budapest, Váci út 91. 
Tel.: (+36 1) 450-2531 
Fax: (+36 1) 450-2539 

Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre 

ABB Kft. – Hajtástechnika
1138 Budapest, Váci út 152–156.
Tel.: 443-2255  Fax: 443-2144

Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre
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BEGA Kompresszor Kft.
2330 Dunaharaszti, Temető u. 7-9.
Tel.: 24/516-070    Fax: 24/516-080
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Atlas Copco Kft.
2051 Biatorbágy, 
Vendel Park, Huber u. 1.
Tel.: 23/803-600  Fax: 23/803-666, 699
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AXIS Mérnöki Kft.
Gardner Denver NASH 
(Siemens-Elmo) fúvók és
kompresszorok
1025 Budapest, Csalán u. 1.
Tel.:  20/9443-162,  20/490-4282
fax:  392 5494
www.vacuum-pump.eu
www.vakuumszivattyuk.hu
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SZÁLLÍTOTT KÖZEG

38. Acetilén

39. Ammónia

40. Etilén

41. Egészségügyi levegő

42. Földgáz, PB

43. Gőz

44. Hélium

45. Hidrogén

46. Klórgáz

47. Levegő

48. Nitrogén

49. Oxigén

50. Széndioxid

51. Szintézisgáz

52. Egyéb speciális közeg

SZERKEZETI KIALAKÍTÁS

53. Csavar, olajkenésű
54. Csavar, száraz
55. Dugattyús, olajkenésű
56. Dugattyús, száraz
57. Forgódugattyús
58. Folyadékgyűrűs
59. Membrán
60. Oldalcsatornás, gázgyűrűs 

Nyomás [bar]
Térfogatáram [Nm3/h]

0–0,2 0,2–5 5–20 20–100 >100

0–2

2–10

10–25

25–50
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F G H I K

L M N O P

Q R S T U

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

61. Roots
62. Sokcsatornás
63. Spirál (Scroll)
64. Sugár
65. Turbó, axiál
66. Turbó, radiál
67. Egyéb speciális kialakítású
68. Centrifugál

>50 V W Z X Y
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GANZAIR Kompresszor-
technika Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
Tel.: 77/423-448    Fax: 77/423-348
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KELET-ATLASZ Kompresszor Kft.
4200 Hajdúszoboszló, 
Semmelweis u. 20.
Tel.: 52/558-707, 20/399-2863    
Fax: 52/558-708
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KOMPRESSZOR GYÁRTÓK, FORGALMAZÓK

HOMAS Kft.
1196 Budapest, Zrínyi u. 109.
Tel.: 358-1274  Fax: 280-3830
www.homas.hu

SUPERBOLT csavarok és anyák kompresszorokhoz      

MULTIENERGEX Kft. –
a FINDER POMPE s.p.a. és
ARVEN s.r.l., DOSEURO és 
AG AFFETTI Mo.-i képviselete 
és forgalmazója
1222 Budapest, Dankasirály u. 10.
Tel.: 424-7547    Fax: 424-7548

B
C
D

HENKEL Magyarország Kft.
Általános ipar Loctite divízió
1113 Budapest, Dávid F. u. 6.
Tel.: 372-5677    Fax: 372-5678

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *

HB Druvak Kft.
ElmoRietschle és 
Thomas by GardnerDenver
1097 Budapest, Gubacsi út 47. II. em.
Tel.: 219-5328  Fax: 219-5329

A-E A-E A-E F-K A-E A-E A-E A-E A-E A-E

JOHN CRANE HUNGARY Kft
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel: +23 886 935 Fax: +23 886 935

Szűrőrendszerek és csúszógyűrűs tömítések forgalmazása

D-TECH Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H
Tel.: 226-1428  Fax: 424-5914

DENV-AIR Kompresszortechnika Kft.
1116 Budapest, Nádudvar u. 12.
9028 Győr, Sági út 5.
Tel.: 226-6527    Fax: 226-6527
Tel.: 30/901-6565

A-O A-O A-P A-O A-O A-O A-O A-O A-O G-P A-K A-K A-O A-O A-O G-H G-K G-K A-H A-O A-P A-P

EagleBurgmann Hungária Kft. 
1124 Budapest, Lejtő u. 6. 
Tel: 319-8132  Fax: 319-8125 Tömítések forgalmazása 

A-P A-E
MedFour Kft
1034 Budapest, Kenyeres u. 25
 Tel:  +36.96.593.345
 Fax: +36.96.593.346
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Kompresszor-Technika Kft.
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/a.
Tel.: 06-52/411-911
Fax: 06-52/410-203
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* * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *Ragasztástechnikai elemek a *-gal jelölt területekre
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Tömítések forgalmazása 

SUPERBOLT csavarok és anyák kompresszorokhoz      
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KOMPRESSZOR GYÁRTÓK, FORGALMAZÓK

STERLING FLUID SYSTEMS
HUNGÁRIA Kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a.
Tel.: 88/406-633    Fax: 88/406-635

A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K

VALASEK Szivattyútechnika Kft.
2310 Szigetszentmiklós
Leshegy u. 11/A, Leshegy Ipari Park
Tel.: 283-0035, 24/ 515-124
Fax: 283-2668

A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C

SIEMENS Zrt. – Automatizálás
és hajtástechnika
1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Tel.: 471-1000    Fax: 471-1803

Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre
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TRADE-TECHNIK Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Tel.: 0623/503-879  
Fax: 0623/503-896

PRESS AIR Kft. –
BOGE KOMPRESSOREN
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel.: 481-9525, 481-9526  
Fax: 481-9523
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PROKOMP Hungary Kft.
2151 Fót, Keleti Márton utca 7.
Tel.: 0627/538-383, 538-381
Fax: 0627/538-380

Synchrodan Kft.
1108 Budapest Gyömrői u. 140.
Tel: 265 0677  Fax: 265 0677 Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre
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AXIS Mérnöki Kft.
Gardner Denver NASH (Siemens-Elmo) 
vákuumszivattyúk
1025 Budapest, Csalán u. 1.
Tel.: 20/9443-162,  20/490-4282
fax:  392 5494
www.vakuumszivattyuk.hu 
www.vacuum-pump.eu
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Ferry Contact Kft.
1195 Budapest, Vas Gereben u. 4/F.
Tel.: 348-6000  Fax: 348-6001
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Busch Vacuum Kft. 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 23. 
Tel.: 06-24/887 308   Fax:  06-24/887 309

A A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A A A 
B A B A B A B A

EagleBurgmann Hungária Kft. 
1124 Budapest, Lejtő u. 6. 
Tel: 319-8132  Fax: 319-8125 Tömítések forgalmazása 
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VÁKUUMSZIVATTYÚK CSOPORTOSÍTÁSA

ALKALMAZÁSI TERÜLET

  1. Anyagmozgatás
  2. Autóipar
  3. Biotechnológia
  4. Csomagolástechnika
  5. Elektronika
  6. Élelmiszeripar
  7. Gépipar
  8. Gyógyszeripar
  9. Kohászat, öntészet
10. Labortechnika

11. Légiközlekedés
12. Mezőgazdaság
13. Műanyagipar
14. Nyomda- és papíripar
15. Textilipar
16. Vegyipar
17. Vékonyréteg technológia
18. Villamosipar
19. Egyéb speciális terület
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BESZERZÉSI FORRÁS TÁBLÁZATOK

FELHASZNÁLÁS

20. Befogás (gépi)
21. Bevonat készítés
22. Desztillálás
23. Elektronmikroszkóp
24. Emelés
25. Fagyasztva szárítás
26. Feltöltés
27. Fémnemesítés
28. Hibakeresés
29. Leszívatás

30. Légtelenítés
31. Szállítás
32. Szárítás
33. Színképelemzés
34. Egyéb speciális
 felhasználás

19181716151413121110987654321
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GANZAIR Kompresszortechnika Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
Tel.: 77/423-448  Fax: 77/423-348

AERZEN HUNGARIA Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 52.
Tel.: 439-2200  Fax: 439-1922

Danfoss Kft. 
1139 Budapest, Váci út 91. 
Tel.: (+36 1) 450-2531 
Fax: (+36 1) 450-2539 

Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre 

E-Vákuumtechnika Kft.
1172 Budapest, Kálnok utca 15.
Tel: +36-30-685-0546
Fax: +36-1-253-1132

A-C A-C A A-C A-C A-C A-D A-D A-C A, B A, B A-C A-C A,B
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SZERKEZETI KIALAKÍTÁS

35. Adszorpciós
36. Csúszólapátos (sokcellás)
37. Diffúziós
38. Dugattyús
39. Folyadékgyűrűs
40. Forgódugattyús (Roots)

41. Gázgyűrűs (oldalcsatornás)
42. Hajtóközeges
43. Kryó
44. Kördugattyús
45. Membrán

46. Réstolattyús
47. Turbó
48. Turbómolekulár
49. Zártolattyús
50. Egyéb speciális
51. Száraz

Durva vákuum

Finom vákuum

Nagy vákuum

Ultra nagy vákuum

21

NYOMÁSTÁBLÁZAT

1000  mbar

1 mbar

10-3 mbar

< 10-7 mbar

Max.

1 mbar

Min.

A

B

C

D

Jelölés

10-3 mbar

10-7 mbar

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
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Tömítések forgalmazása 
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HENKEL Magyarország Kft. – Általános ipar
Loctite divízió
1113 Budapest, Dávid F. u. 6.
Tel.: 372-5677  Fax: 372-5678

Ragasztástechnikai elemek a *-gal jelölt területekre

HB Druvak Kft.
ElmoRietschle és 
Thomas by GardnerDenver
1097 Budapest, Gubacsi út 47. II. em.
Tel.: 219-5328  Fax: 219-5329

A A B A B A A A A A B A A-C A A A A A B A B A A B

A B A-B A-B A-B A-B
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NABLA Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
2338 Áporka, Petőfi  S. u. 127.
Telephely: 1211 Budapest, Központi út 18.
Tel.: 278-0812  Fax: 276-6278
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STERLING FLUID SYSTEMS
HUNGÁRIA Kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a.
Tel.: 88/406-633   Fax: 88/406-635
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TORR VÁKUUM ÉS GÉPIPARI Bt
1152 Budapest, Juhos u. 17.
Tel.: +36209350452   Fax:+361306-7658     

„HIDROMECHANIKA” Szövetkezet
1222 Budapest, Nagytétényi út 96/a.
Tel.: 424-6040  Fax: 227-0897

A A A A A A A A A A

PROFILAXIS Kft.
LMI-MILTON ROY (DOSAPROÖ, 
DP-PIMPS, YAMADA, FINISH 
THOMPSON, PIMPEX, WAL-
CHEM, SENSOREX, FINDER 
POMPE, Q&P FORGALMAZÓ ÉS 
SZERVIZ 
2049 Diósd, Vadrózsa u. 13.
Tel.: 23/545-293  Fax: 23/545-093

VALASEK Szivattyútechnika Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 11/A, 
Leshegy Ipari Park
Tel.: 283-0035, 24/ 515-124
Fax: 283-2668

A A A-B A-D A-B A A A A-B A-D A D

SIEMENS Zrt. – Automatizálás
és hajtástechnika
1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Tel.: 471-1000    Fax: 471-1803

Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre

MULTIENERGEX Kft.
a FINDER POMPE s.p.a., ARVEN  s.r.l., 
DOSEURO és az AG AFFETTI
Magyarországi  képviselete és forgalmazója
1222 Budapest, Dankasirály út 10.
Tel.: 424-7547  Fax: 424-7548

A A A A AA A

A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C

TRADE-TECHNIK Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Tel.: 0623/503-879  Fax: 0623/503-896

Kon-Trade+ Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.:+36 23 503 880  Fax:+36 23 503 896

Synchrodan Kft.
1108 Budapest Gyömrői u. 140.
Tel: 265 0677  Fax: 265 0677 Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre



SZIVATTYÚK, KOMPRESSZOROK, VÁKUUMSZIVATTYÚK 2014 123

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

VÁKUUMSZIVATTYÚ GYÁRTÓK, FORGALMAZÓK
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Tisztelt Olvasónk!

Szeretnénk, ha segítené munkánkat a következő kérdésekre adott válaszaival:

1. Ön hogyan jut hozzá a „Szivattyúk, kompresszorok, vákuumszivattyúk”-hoz ?

❑ Kiállításon, rendezvényeken

❑ Postai úton

❑ Munkahelyen

❑ Ismerőstől

❑ Szakmai szövetségeken keresztül

❑ Tiszteletpéldányként

❑ Egyéb helyen

2. Tervezi-e, hogy felveszi a kapcsolatot a kiadványban szereplő cégekkel?

..................................................................................................................................

3. Milyen témaköröket, ill. cégeket látna még szívesen az Évkönyvben ?

..................................................................................................................................

4. Van-e olyan szakmai ismerőse, akinek segítené munkáját a kiadvány?

..................................................................................................................................

A kérdőív letölthető a www.bb-press.hu weboldalról is.

Köszönjük segítségét !

BB-PRESS  Kft.

Fax: (1) 302-8057  E-mail:  info@bb-press.hu



THALKER Kereskedelmi és Szerviz Kft.
1028 Budapest, Kevélyhegyi u. 7.
Tel.: 1-457-0399
Fax: 1-457-0398
E-mail: a.toth@thalker.hu
Web: www.thalker.hu

Centrifugálszivattyúk Háromorsós csavarszivattyúk

HOUTTUIN Kétorsós csavarszivattyúk

Tömlõszivattyúk

BOLL & KIRCH szûrõk Propeller szivattyúk

Macerátorok/Aprító szivattyúk

Excenter csigaszivattyúk

Kettôsbeömlésû centrifugálszivattyúk
IMO 3 orsós centrifugálszivattyúk

SERO önfelszívó oldalcsatornás 
centrifugálszivattyúk

Tüzivíz rendszerek



Lutz-Szivattyúk 
Magyarország Kft.

9024 Gyõr, Vasvári P. u .9.
Tel:  96/ 419-813
Fax:  96/ 419-814
e-mail: lutz-szivattyuk@lutz.hu

Hordó- és tartályszivattyúk Centrifugál szivattyúkDupla membrán szivattyúkÁtfolyásmérõk

Komplett szivattyúcsalád egy kézbõl

Adagolószivattyú program

w w w . l u t z . h u

Lutz széles szállítási programot kínál a hordószivattyúktól és átfolyásmérõktõl a 

tömlõszivattyúkon keresztül egészen az adagolószivattyúkig. Szivattyúk, tartozékok és 

alkatrészek akár raktárról azonnal rendelkezésre állnak. Szolgáltatásainkhoz tartozik 

még a szivattyúrendszerek megtervezése, beüzemelése és javítása. 

A Lutz szivattyúk savakhoz, lúgokhoz vagy oldószerekhez, híg vagy sûrû közegek-

hez akár robbanásbiztos környezetben is alkalmazhatóak különbözõ iparágban pl.: 

gyógyszergyártás, vegyipar, autóipar, gépgyártás, 

felületkezelés, környezetvédelem stb…

Keressen bennünket, kérjen ajánlatot !

Professzionális Fluidmenedzsment
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