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vattyúk, kompresszorok, vákuumszi-
vattyúk” című kiadványunkat. Ez idő 
alatt sok változáson ment át ez a szak-
terület, cégek alakultak, szűntek meg, 
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replők is cserélődtek, sajnos olyanok is 
vannak, akik azért nem tudják már mun-
kájukat  folytatni, mert nincsenek kö-
zöttünk. Idén például szomorúan írom 
le, hogy már nem tudott nekünk pub-
likálni Dr. Lakatos Károly, a Miskolci 
Egyetemről.

E számunkban olvashatnak többek kö-
zött a szivattyúk kiegyensúlyozásáról, a 
turbófúvókban kialakuló áramlás szi-
mulációjáról, az örvényszivattyúk mű-
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Rugóerõs motorindító a szivattyúzás
szolgálatában

Hajdanában minden tíz vagy annál több munkagépet vagy

teherautót üzemeltetõ cég elképzelhetetlen volt egy ak-

kumulátorjavító mûhely nélkül. Az élet mindennapjai-

hoz tartozott az akkumulátorok kibontása, a cellák aljá-

ban lerakódott ólomiszap kimosása, az ólomhidak ki-,

majd visszaforrasztása, és végül az akkumulátor szurko-

zása és formázása. A vízügyi

szolgálat a Paksi Atomerõmû

szivattyúzással történõ vízellá-

tása után többszörösére emelte

a belvíz szivattyúk darabszá-

mát. A szivattyúk hektikus

igénybevétele szinte megoldha-

tatlan feladatot varrt a szolgá-

lat nyakába. Közismert dolog,

hogy a savas energiatárolók –

akár használjuk, akár nem – há-

rom-négy év elteltével fel-

mondják a szolgálatot. A több

mint háromszáz akkumulátor

életben tartása, még ha az élet-

tartamuk töredékében üzemel-

tek is jelentõs költséggel terhel-

ték a fenntartókat. Az állami

feladatok részbeni vállalkozásba adása még súlyosabb

helyzetet teremtett. Hiszen mit kezdett volna a vállalko-

zó egy ritkán igényelt belvízvédelmi szivattyúval?

Egyúttal az éppen olyan akkumulátorral rendelkezõ mun-

kagépek, teherautók üzemeltetése kikerült az állami fel-

adatkörbõl. Így az akkumulátorok gépcsoportok és jár-

mûvek közötti cserélhetõsége is megszûnt. Mint ahogy

a kerék kitalálóját sem ismerjük, az ötletadó személye is

feledésbe merült. Talán a gyerekkori felhúzható rugós

játékok ösztökélték a gondolat gyakorlatba öntését, vagy

látta az angol haditengerészet fedélzeti motorjainak in-

dítását, ahol rugóerõs önindító már bizonyította életké-

pességét.

Az igény bejelentése még az oly

sokat megélt Ganz Gépgyár ter-

vezõit is meghökkentette. Kell

egy léghûtéses motor a szi-

vattyúkba, hogy a kíméletlen,

esetleg felelõtlen üzemeltetés

esetén a védekezés biztonságo-

san végre hajtható maradjon. Az

igénybejelentés nem okozott

megrökönyödést, ellenvetés

nélkül közös elmélkedést indí-

tott útjára.

Az újdonságszámba menõ ak-

kumulátor nélkül indítható die-

selmotor beépítésének gondola-

ta már megosztotta a kezelõket

és tervezõket. Akkoriban a tõlünk nyugatra fekvõ orszá-

gokban már felismerték, hogy a leendõ vevõk kéréseit

kíméletlenül teljesíteni kell.

A vízügyi igény egyszerû volt, hiszen a védekezõk fo-

galmazták meg: „Kell egy olyan szivattyú, amely indítá-

sához nem kell akkumulátor és mindezt mínusz öt fok

hõmérséklet környékén is teljesíteni tudja”.

A vízügyi szakemberek sok fejtörést okozó gondja volt a belvízvédelemben alkalmazott szivattyúk
iránti lökésszerû igény, a berendezések naprakészen üzemképes állapotának fenntartása. Külö-
nösen a savas energiatárolók, az akkumulátorok életben tartása jelentett nagy feladatot. Függet-
lenül attól, hogy a berendezések csak élettartamuk töredékében üzemeltek, jelentõs költséggel
terhelték a fenntartókat. „Kell egy olyan szivattyú, amely indításához nem kell akkumulátor és
mindezt mínusz öt fok hõmérséklet környékén is teljesíteni tudja” gondolta alapján született meg a
szivattyúk rugóerõ-tárolós motorindító megoldása.

Rugóerô-tárolós motorindító 
a szivattyúzás szolgálatában 
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A szokatlan mûszaki igényt, miután nem ez volt a szol-

gálat elsõ meglepetést okozó kérése, a Deutz motorgyártó

cég felkarolta. A cég, nyár lévén egy teherautó platóján

felépített egy bakra rögzített motort – a környezeti kö-

vetelmények igénypontja szerinti helyre – és felvitte az

Alpok magaslataira. A belvízvédelmi szivattyú üzemel-

tetéséhez kiválasztott motor könnyedén indult. A hazai

gyártó összeszerelte az elsõ nyolc szivattyút és szinte a

gyártósorról kiszállították a Szigetköz védekezési fel-

adatinak ellátására.

A szivattyúk több hónapon keresztül kifogástalanul dol-

goztak, a gépkezelõk is szorgalmasak voltak, talán a

kötelezõ olajcseréket is üzem közben végezték el. A vé-

dekezést követõ kötelezõ karbantartást, kiemelten a ru-

góerõ-tárolós önindító környékén, a hiba után fürkészõ

gépkezelõk többször megismételték.

A „Vajon mi lehet benne?” kérdésrõl természetesen meg-

gyõzõdtek. A külsõ megjelenésében látszólag hasonló,

méretben azonos méretû önindítóban találtak egy tengely-

re fûzött, csonka kúppalást formájú lemez rugó sorozatot,

amelyeket a felhúzó kar átforgatásával lapos alátét alakura

préseltek össze. Az elsõ tapasztalatok sem az üzemelés

közben, hanem itt, a kezdõ szakszervizben születtek. A ru-

góerõ-tárolós önindítót próbaképpen sem szabad terhelés

nélkül indítani, mert szétrobban. A rugóerõ tárolós önindí-

tóval felszerelt, hazai gyártású Körös Vidéki Vízügy Igaz-

gatóság és Ganz Energetikai Gépgyártó Kft. a szivattyúi

több sikeres védekezésben vettek részt. a szivattyúk nem

vallottak szényent a lengyel segítségnyújtáskor sem. A

holland hadsereg elsõre nem is érzékelte a magyar gépek

minden körülményekhez igazodó kimagasló elõnyeit.

Egy éjszaka történt, hogy egy holland gépkezelõ segítõ-

társával átballagott a magyar szivattyúzó csapathoz és

kézzel-lábbal elmutogatta, hogy segítsék ki õket, mert a

saját, õrzés nélkül maradt gépükbõl az akkumulátor el-

tûnt, emiatt a szivattyút nem tudják elindítani. A holland

hiába vizsgálgatta lámpájával a kinyitott motorteret, se-

hogy sem tudta megérteni, hogy a magyar gépekben nincs

akkumulátor. Valami turpisságot vélt felfedezni és duz-

zogva, talán sértõdve visszaballagott a sötét éjszakába.

A rúgóerõ-tárolós önindítók gazdasági elemzésére az

eltelt két évtized tapasztalatai már lehetõséget biztosíta-

nak. Az akkumulátorjavító szakma kihalt. Azóta az ak-

kumulátorok minden benzinkútnál éjjel-nappal beszerez-

hetõk. Emiatt az energiatárolók beszerzési korlátai meg-

szûntek. Bebizonyosodott, hogy a rugóerõ-tárolós önin-

dítók fejlesztése nem fejezõdött be. Azonos feladatra,

azonos csatlakozási méretre készített indítók sem egy-

formák. Kialakításuk hibája miatt elsõsorban az öntvény-

házak törnek. Új rúgóerõ-tárolós önindítók beszerzése

költséges, a javító háttér sincs teljesen kiépülve, emiatt

egynéhány (elsõsorban a kényszerûségbõl alacsonyabb

képzettségû gépkezelõket foglalkoztatóknál) az üzemel-

tetõ visszaépítette a hagyományos elektromos önindító

motort.

Mindent összevetve azért impozáns teljesítmény, hogy

egy rugóerõ-tárolós önindító a dieselmotor 1/6 résznyi

átfordításával azt beindítja és az sem lebecsülendõ, hogy

egy ilyen egyszerû ötlet a magyar vízügy keretein belül

valósult meg.

Tóth Ferenc
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Szennyvíz és tisztavízSzennyvíz és tisztavízSzennyvíz és tisztavízSzennyvíz és tisztavízSzennyvíz és tisztavíz
szivattyúk javításaszivattyúk javításaszivattyúk javításaszivattyúk javításaszivattyúk javítása
karbantartása éskarbantartása éskarbantartása éskarbantartása éskarbantartása és

forgalmazásaforgalmazásaforgalmazásaforgalmazásaforgalmazása

ABS, FLABS, FLABS, FLABS, FLABS, FLYGYGYGYGYGTTTTT, GRUNDFOS, GRUNDFOS, GRUNDFOS, GRUNDFOS, GRUNDFOS
HIDROSTHIDROSTHIDROSTHIDROSTHIDROSTAL, HOMAAL, HOMAAL, HOMAAL, HOMAAL, HOMA, ZDS,, ZDS,, ZDS,, ZDS,, ZDS,

KKKKKONTROLL, KSB stb.ONTROLL, KSB stb.ONTROLL, KSB stb.ONTROLL, KSB stb.ONTROLL, KSB stb.

Villanymotorok tekercseléseVillanymotorok tekercseléseVillanymotorok tekercseléseVillanymotorok tekercseléseVillanymotorok tekercselése
kis- és nagyjavítása.kis- és nagyjavítása.kis- és nagyjavítása.kis- és nagyjavítása.kis- és nagyjavítása.

E-mail: elektro-generalkft@t-online.hu
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

Tel./Fax: 52/533-740 Mobil: 20/958-59-60

E-Vákuumtechnika
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

• Vákuumszivattyúk karbantartása,  

javítása rövid határidõvel, garanciával

• Vákuumrendszerek javítása,  

szivárgásvizsgálat

• Vákuumtechnikai berendezések,  

alkatrészek forgalmazása

• Vákuumszivattyúk üzembe helyezése

• Helyszíni állapotfelmérés

• Cserekészülékek biztosítása a javítás 

idõtartamára

1172 Budapest, Kálnok u.15.
Tel: +36 30 685 05 46

Fax: +36 1 253 11 32
E-mail: info@evacuum.hu

www.evacuum.hu

Folyadékgyűrűs vákuumszivattyúk
Excentrikus csigaszivattyúk

Csúszógyűrűs tömítések
Centrifugál szivattyúk
Önfelszívó szivattyúk

forgalmazása
gyártása
javítása

E-mail:
hidro@hidro.hu
www.hidro.hu

tel:(36) 1 424-6040
fax:(36) 1 227-0897

1222 Budapest
Nagytétényi út 96/A
HIDROMECHANIKA Szövetkezet
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MÉRNÖKKÉPZÉS A BAJAI 
FÔISKOLÁN

Az Eötvös József Fôiskola Mûszaki és Közgazdaságtudományi Karán (EJF MKK), illetve jogelôdjein közel ötven éve képeznek 
vízügyi szakembereket. A Fôiskola MKK mérnöki képzési profiljában kiemelt szerepet kap az ökológiai szemléletû építô- 
és környezetmérnök oktatás. A Karon végzett szakemberek képesek a települési és területi vízi infrastruktúra, valamint a 
környezetvédelem fejlesztésében és a kapcsolódó létesítmények üzemelése területein, mûszaki értelmiségi felelôsségtudattal 
a fenntartható élet szellemében alkotó módon tevékenykedni. A Karon építômérnök és környezetmérnök képzés folyik BSc 
alapszakon. 

Professionals have been educated in water conservancy at the Eötvös József College, Faculty of Engineering and Economics 
(EJC FEE) and its legal predecessors for almost fifty years. Within the framework of the engineering training, great emphasis 
is laid on the education of construction and environmental engineers applying ecological approach. The professionals 
graduated from the faculty will be able to work in a creative way with a technical intellectual’s responsibility in the field of 
settlement and regional water infrastructure as well as development of environmental protection and connected facilities, in 
the spirit of sustainable development. Education of construction and environmental engineers is taking place at the Faculty 
on BSc level. 

In der Fakultät der „Eötvös József“ Technischen und Ökonomischen Hochschule (EJF MKK) beziehungsweise in ihren 
Rechtsvorgängerinstituten werden beinahe seit fünfzig Jahren wassertechnische Fachleute ausgebildet. Im MKK-
Ingenieurbildungsprofil der Hochschule hat die nach ökologischer Hinsicht laufende Bau- und Umweltingenieurbildung 
eine hervorragende Rolle. Die Fakultät absolvierende Fachleute sind bereit, in der Entwicklung der Wasserinfrastruktur der 
Siedlungen und Regionen sowie des Umweltschutzes und in den Bereichen des Betriebs der verbundenen Anlagen mit 
sachgerechter technischer Haftung im Geist des aufrechterhaltbaren Lebens und der Schöpfung ihre Tätigkeit zu führen. In 
der Fakultät werden Bau- und Umweltingenieure in Grundstufe BSc ausgebildet. 

Az Építőmérnök alapszak képzési célja, a fel-
készült, nyelvtudással rendelkező építőmérnö-
kök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási 
és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági fel-
adatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezé-

si és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló meg-
oldására. A jogszabályban meghatározott tervezői 
és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakor-
lati idő után az elvégzett szakiránynak megfelelő-
en szerezhető meg.
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Az építő- és  környezetmérnöki alapszak elvégzé-
se után a hallgatóknak módjuk van a mesterkép-
zésben részt venni, az azt meghirdető felsőoktatá-
si intézményekben, ahol újabb diplomát (MSc) le-
het szerezni az építőmérnöki és környezetmérnöki 
szakterület valamely ágán.

Az építőmérnöki alapszak szakirányai
Területi vízgazdálkodási szakirány
Az építőmérnöki alapszak területi vízgazdálko-
dással foglalkozó szakiránya nagyrészt a klasszi-
kus vízépítést tartalmazó tudásanyagot tartalmaz-
za. Ezen belül részletesen megismerik a hallgatók 
a vízrendezés (domb- és síkvidéki), a mezőgazda-
sági vízhasznosítás (öntözés és halastavak műsza-
ki létesítményei), a tározás, az ármentesítés (az ár-
vizek megelőzése), az árvízvédelem, a folyósza-
bályozás, a vízgyűjtők fejlesztésének, a vízzel 
való gazdálkodás ismereteit.
Az oktatásba beépültek az Európai Unió direktívá-
it tartalmazó dokumentumok (például a Víz Keret-
irányelv). A tanulmányok során nem csak üzeme-
lési kérdésekkel foglalkoznak a hallgatók, hanem 
tervezési feladatok megoldásán keresztül megis-
merkednek a tervezési módszerekkel is. A képzés 
fontos részét képezik a terepgyakorlatok, ahol a 
hallgatók megismerik és begyakorolják a geodézi-
ai, hidrometriai mérési módszereket.
A Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet az okta-
tás mellett a hidrometriai mérések fejlesztésével, 
a hullámtéri területek és a vizes élőhelyek reha-
bilitációs kérdéseivel kutatási szinten is foglal-
kozik. A nagy hazai folyónkon levonuló árvizek 
hidrometriai mérési feladataiban az Intézet mérő-
csoportja rendszeresen részt vesz hallgatói közre-
működéssel.
Vízellátás-csatornázás szakirány
A hallgatók megismerhetik a települések, az ipari 
létesítmények vízellátásának, a vizek elvezetésé-
nek, kezelésének, hasznosításának eszközrendsze-
rét és folyamatait, ezen belül:
a vízigényekkel, vízminőséggel kapcsolatos fo-
galmakat, követelményeket, műszeres mérési 
módszereket; a vízszerzés módjait, műszaki léte-

sítmények kialakítását, építését, működtetését; a 
víztisztítás folyamatait, a vízkezelés műtárgyai-
nak és berendezéseinek üzemét és működtetését; 
a csapadék és szennyvizek mennyiségi és minősé-
gi jellemzőinek meghatározását, a csatornázás lé-
tesítmények tervezését, építését, üzemeltetését; a 
szennyvizek tisztításának folyamatait, a szennyvi-
zek kezelésére szolgáló létesítmények tervezését, 
műtárgyainak és gépészeti berendezéseinek kiala-
kítását és üzemeltetését; a víz és szennyvíz tech-
nológiai folyamatok során keletkező melléktermé-
kek kezelésének technológiáit és technikai eszkö-
zeit.
A fentiek mellett a hallgatók elsajátítják az előbb 
említett rendszerek működtetéséhez szükséges gé-
pészeti, irányítástechnikai ismereteket, a szakmai 
szoftverek használatát, és megismerkednek a vo-
natkozó környezetvédelmi jogi környezettel.
A szorgalmas, tehetséges, érdeklődő hallgatók tu-
dományos diákköri és szakkollégiumi keretek kö-
zött tovább bővíthetik ismereteiket. 
A Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetben fo-
lyó tudományos kutatómunkában a hallgatók ak-
tív szerepet vállalnak.
A hallgatók az alapképzés sikeres befejezése 
után rövid időn belül munkahelyet találnak az ál-
lamigazgatás területi szervezeteinél, de nem rit-
ka a vállalkozói szférában, oktatásban mun-
kát találó végzett hallgató. Szakmáját elhagyó 
építőmérnökhallgató az elmúlt években nem volt.

A Környezetmérnöki alapszakon a képzést Főis-
kolánk a közel 50 éves vizes orientáltságú építő-
mérnöki képzésben a vizes szakirányok tapaszta-
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lataira és hagyományaira építve 1995-től indította 
el. Az oktatási program teljesíti a környezetmér-
nöki szakkal kapcsolatos általános képzési köve-
telményeket, de a környezetmérnöki szakirány-
ajánlat egyedi. A hallgatók a képzés törzsanyagá-
nak elsajátításával a környezetmérnököktől elvárt 
szakmai kompetenciákat szereznek a környezet-
védelem teljes területén, és speciális ismereteket a 
vízgazdálkodás terültén. 
A BSc képzés bevezetése (2005) tette lehetővé, 
hogy a szakirányokon alapvető szempont legyen  
az általános vízgazdálkodás és a települési vízel-
látás-csatornázás, szennyvízkezelés és ezek kör-
nyezeti hatásait megfelelően kezelni képes mér-
nökök képzése. A környezetmérnöki képzésünk-
kel is e területek szakember-utánpótlásához kívá-
nunk hozzájárulni. Ennek érdekében hallgatóink 
elsajátítják a szakirányú ismeretek alkalmazásá-
hoz szükséges építőmérnöki alapismereteket.

A Környezetmérnöki alapszak szakirányai
Vízgazdálkodási szakirány
A szakirány hallgatói tanulmányaik során megis-
merik a folyószabályozás, az ár- és belvízmente-
sítés, a patakszabályozás és a vízmosáskötés léte-

sítményeit, elsajátítják a sík- és dombvidéki víz-
rendezés mérnöki feladatainak ellátását szolgáló 
módszereket, valamint a mezőgazdasági vízhasz-
nosítás eljárásait.

Víztisztítás-szennyvíztisztítás szakirány
A szakirány hallgatói elsajátítják a vízellátás és a 
csatornázás szakterületének technológiai és a léte-
sítmények, rendszerek üzemeltetésének gyakorla-
ti ismereteit. Kiemelten kezeljük a víz- és szenny-
víz-tisztítás kémiai- biológiai folyamatainak, va-
lamint a szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen 
gépészeti és irányítástechnikai alapoknak a meg-
ismertetését a hallgatókkal.
Tapasztalataink szerint a Baján végzett környezet-
mérnökök jó eséllyel találnak munkahelyet a víz-
ügyi ágazatban, a víz és csatornaműveknél, a kör-
nyezetvédelmi felügyelőségeknél, az önkormány-
zatoknál, az oktatásban és környezetvédelmi mun-
kakört láthatnak el különböző vállalkozásoknál.   

Posztgraduális  képzés
A főiskolai szakmérnöki továbbképzés célja a ko-
rábban, a főiskolai mérnökképzés keretében tanul-
tak felújítása és korszerűsítése, valamint kiegészí-
tése új, hangsúlyozottan az üzemeltetéssel, kap-
csolatos ismeretekkel. Az árvíz- és belvízvédelem 
szakterületen a helyszín operatív irányítása; a vé-
dekezést irányító szervezet keretében szakfelada-
tok önálló megoldása, tervezői, szakértői valamint 
az építési műszaki ellenőri munka ismereteinek, 
a jogosultság megszerzésének a megalapozása. A 
jelenlegi akkreditált képzéseink a „Vízellátás-csa-
tornázás szakmérnök” és „Hulladékgazdálkodási 
szakmérnök” képzés, amely a Vízellátási és Kör-
nyezetmérnöki Intézetben folyik. Az „Árvíz- és 
belvízvédelmi szakmérnök” képzéssel az ország-
ban egyedül az EJF MKK Vízépítési és Vízgaz-
dálkodási Intézete foglalkozik.

A műszaki területen a kutatások lebonyolítását a 
háttér infrastruktúra segíti. Ezek közül említésre 
érdemesek a laboratóriumok.
A félüzemi víztechnológiai oktató-kutató telepen 
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működik a víz- és a szennyvízanalitikai laborató-
rium. Az oktatási feladatok mellett megfelelően 
szolgálja a kutatási munkák során felmerülő mé-
rési tevékenységek lefolytatását.
A kémiai laboratóriumban az alapvető ké-
miai vizsgálatokon kívül lehetőség nyílik az 
elektroanalítikai, a spektrofotometriás módszerek 
valamint analitikai gyorstesztek alkalmazásának 
gyakorlására is.
A biotechnológiai laboratóriumban többek között 
mikroszkópos vizsgálatok végezhetők.
A magyaregregyi hidrometriai és az érsekcsanádi 
geodéziai laboratórium berendezéseit elsősorban a 
kapcsolódó mérőgyakorlatokon használják a hall-
gatók.
A geotechnikai és építőanyag-vizsgáló laboratóri-
umokban anyagvizsgálati mérőhelyekkel találha-
tók. 

Összeállította: Faragóné Pöppl Zsuzsanna, 
adjunktus – EJF MKK

www.ejf.hu Fotók: Ligeti László, Mátrai Ildikó

Szerkessze velünk a

www.szivattyu.lap.hu
internetes adatbázist!

Ingyenes regisztrációs lehetôség

Témakörök:   

Szivattyúk
Kompresszorok

Vákuumszivattyúk
Tömítések

Frekvenciaváltók
Karbantartás, mûködtetés, hasznos információk
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Az új Lutz B70V Sanitary
higiéniás szivattyú bemutatása 

Megfelel a standardoknak és szabványokat állít.
 
Meeting and setting standards.

Sie entsprechen den Normen und setzen Standards.

A élelmiszeripar, gyógyszergyártás és a kozme-
tikai ipar középpontjában a higiéniás, a kimé-
rő és biztos folyamatok lebonyolítása áll. Ezért 
fontos, hogy a beépítésre kerülő gépek és készü-
lékek megfeleljenek a nagyon magas biztonsági 
szabályoknak és a szigorú követelményeknek. 
A higiéniás szivattyúknál a magas rendelkezés-
re állás és csekély karbantartási költség mellett 
különösen a higiéniás tökéletesség és a tisztító-
barát konstrukció az elvárás. Ezeken a területe-
ken a 3-A Sanitary Standard, FDA ill. EHEDG 
engedély előírásai az érvényesek.

A higiéniás szempont következetes 
realizálása      

Az új B70V Sanitary excenteres csigaszivattyú 
a folyékony élelmiszerek, gyógyszerészeti ható-
anyagok és kozmetikai termékek különböző tar-
tályokból és ballonokból való szivattyúzására 
került kifejlesztésre. Az új fejlesztés következe-
tesen teljesíti a „Hygienic Design” konstruktív 
követelményeit és az aktuális „3-A Sanitary for 
Centrifugal and Positive Rotary Pumps Number 
02-10” szerint van tanúsítva és engedélyezve. 
Minden a termékkel érintkező építőelem ellen-
álló nemesacélból (1.4571 / 1.4404), valamint 
3-A/FDA megfelelő műanyagokból (PTFE) és 
elasztomerből (EPDM) készül. Felhasználási 
profiltól függően nyitott csúszógyűrűs tömíté-
ses, egyszerű működésű vagy zárt variációjú 
termék távoli rugózattal kerül forgalomba.
A szivattyú teljes fejlesztésénél a higiéniás szem-
pontok álltak előtérben. A közeggel érintkező 

területeken következetesen manuálisan oldha-
tó, menetmentes csatlakozásokat helyeztek el. 
A holttérmentes konstrukciónak köszönhetően 
mikrobiológiai problémák, mint baktériumok és 
penészek kizártak. Egy kézi vagy segédanyagos 
(vízsugaras vagy mosogatógépes) alapos tisztí-
táshoz és fertőtlenítéshez a Lutz B70V Sanitary 
gyorsan egy egyszerűen szétszedhető. A termék-
behálózott építőelemek könnyen hozzáférhető-
ek és könnyedén átláthatóak. A gyorsan oldható 
Tri-Clamp-csatlakozókkal ( DIN32676 szerint ) 
és a csőcsatlakozásokkal szemben ( DIN 11851 
szerint ) a szennyeződéseknek nincs esélyük.
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Teljesítmény mé-
ret alapján

Egy 12-50 l/min 
szállítási teljesít-
ményű és egy ma-
ximálisan 10 bar 
üzemi nyomással 
működő higiénia 
szivattyú a hígtól 
a magasan viszkó-
zus anyagokig al-
kalmas gazdaságos 
szállításra. A meg-
engedett kiszorí-
tásos elv lehetővé 
teszi a kíméletes, 
pulzálás szegény 
termékkezelést. Ez 
nagy előny lehet a 
szárazanyag tarta-
lommal rendelke-
ző nyílásérzékeny 
közegek és folya-
dékok esetén, mint 
pl.: kis gyümölcs-
darabok az élelmi-
szer- és italgyártás-
ban.
Sokoldalú és vál-
tozó: a csekély 
merülőszár átmé-
rő és az univerzális 
merülési mélység 
biztosítják, hogy a 
dugós- és tetős hor-
dó, IBC konténer 
és más használatos 
szállítási edények 
biztosan és kö-

zel maradék nélkül fentről kiüríthetőek legye-
nek. Meghajtásként energia hatékony három-
fázisú motorok (frekvenciaváltóval vagy anél-
kül (B71V-H-D)), valamint univerzális motorok 
szűkítő meghajtással (B71V-H-SR) állnak ren-

delkezésre. A könnyű kezelés érdekében a fel-
használó a motort egy új gyorscsatlakozóval, ill. 
a kézikeréknél egy fordulattal szétválaszthatja a 
szivattyúszártól. Így a szivattyú bármikor köny-
nyen a tartályba helyezhető és kivehető.
A PU- kivitelű (fiziológiai fedetlenség) termék-
kel együtt értékelve a B70 Sanitary a hordó ki-
ürítésnél újabb lehetőségeket kínál  vezetőké-
pességével és megbízhatóságával. Ezen felül 
a Lutz cég ügyfeleinek széleskörű lehetőséget 
biztosít ezen feladatok megoldására.

További kérdésekkel szívesen állunk rendelke-
zésükre.

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

Tel: 96/ 419-813
Fax: 96/ 419-814

E-mail: lutz-szivattyuk@lutz.hu
www.lutz.hu 
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IEC 60034-2-1 szabvány
A kisfeszültségû AC motorok 

hatásfokának mérési módszerei.
A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) egy új szabványt vezetett be IEC/EN 60034-2-1: 2007 néven.
Ez a szabvány megszünteti és kiváltja a korábbi IEC 60034-2: 1996-ot. Az IEC/EN 60034-2-1 hatályba lépése 2007. 
szeptemberben történt. Ez új szabályokat vezetett be a teszt módszereket illetôen, amellyel a veszteségek és hatásfok 
meghatározásra kerül. Az ebbôl adódó hatásfok értékek eltérnek a korábbi szabvány (IEC 60034-2: 1996) szerint meghatározott 
értékektôl.

The International Electrotechnical Commission (IEC) has introduced a new standard IEC/EN 60034-2-1: 2007.
This standard cancels and replaces the previous one IEC 60034-2: 1996. IEC/EN 60034-2-1, which came into force in 
September 2007, introduces new rules concerning the testing methods to be used for determining losses and efficiency. The 
resulting efficiency values differ from those obtained under the previous IEC testing standard, IEC 60034-2: 1996.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) hat einen neuen Standard IEC / EN 60034-2-1: 2007 eingeführt. Diese 
Norm ersetzt die vorhergehende IEC 60034-2: 1996. IEC / EN 60034-2-1 ist in Kraft getreten im September 2007. Es führt 
zur neue Regeln für die Prüfverfahren, die zur Bestimmung der Verluste und der Effizienz eingesetzt werden. Die daraus 
resultierenden Effizienz-Werte unterscheiden sich von denen im Rahmen des vorangegangenen IEC Prüfnorm IEC 60034-2: 
1996 erhalten.

Hogyan mérjük a motor hatásfokát?
A motor hatásfoka a kimeneti (mechanikus) telje-
sítmény és a bemeneti (villamos) teljesítmény há-
nyadosa. Ez mérhető, vagy direkt, illetve indirekt 
módon meghatározható. A direkt mérésnél mérjük 
a bemeneti teljesítményt a feszültség és áram alap-
ján, és a kimeneti teljesítményt a fordulatszám és 
nyomaték alapján.

Az indirekt mérés során mérjük a bementi teljesít-
ményt és számítjuk a kimeneti teljesítményt a mo-
torban keletkező veszteségek alapján.
A motor veszteségei öt fő csoportba osztályozha-
tók:
−− rézveszteségek
−− vasveszteségek
−− rotor veszteségek
−− súrlódási és szellőzési veszteségek
−− kiegészítő terhelésveszteségek (PLL)
Ezek közül az első négy meghatározható a beme-
neti teljesítményből, feszültségből, áramból, for-
dulatszámból és a nyomatékból. A kiegészítő ter-

helésveszteségeket (PLL) túl bonyolult meghatá-
rozni, ezért az IEC/EN 60034-2-1 három külön-
féle módszert specifikál a PLL meghatározására, 
amelyek alacsony, közepes, vagy nagy bizonyta-
lanságot tartalmaznak magukban. Az IEC60034-
30 ugyanakkor meghatározza, hogy az IE2 és IE3 
hatásfokosztályú motor esetén csak a kis bizony-
talanságot tartalmazó módszer a megengedett. Ezt 
az igényt a PLL meghatározásához a visszamara-
dó veszteségek mérésével lehet kielégíteni.

Névleges kimeneti 
teljesítmény

IEC/EN 
60034-2: 
1996

IEC 60034-2-1: 
2007-09

7.5 kW, 2-pólusú motor 88.4% 87.9%
11 kW, 4-pólusú motor 90.9% 90.3%
160 kW, 4-pólusú motor 96.0% 95.4%

Hogy térnek el a hatásfokértékek az IEC 60034-2: 
1996 és az IEC 60034-2-1: 2007 szabványban  

A lenti táblázat példákat tartalmaz a régi és az új 
szabvány értékeire három különböző méretű mo-
tor esetén. A névleges áram, amely a motor adat-
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táblájára kerül egy kicsivel magasabb lesz, hogy 
megfeleljünk az új hatásfok tesztelési szabvány-
nak.
Hogy változtatta meg az IEC/EN 60034-2-1: 2007 
hatásfok tesztelési szabvány a mérési módszere-
ket?

Hatásfok tesztelési 
szabvány IEC/EN 
60034-2: 1996

Hatásfok tesztelési szabvány IEC 
60034-2-1: 2007-09

Direkt módszer Direkt módszer

Indirekt módszer:
– PLL a bemeneti 
teljesítmény 
0,5%-ra van 
becsülve névleges 
teljesítményen

Indirekt módszer:
– PLL méréssel meghatározva
– PLL a bemeneti teljesítmény 2,5% 
- 0,5%-ra van becsülve névleges 
teljesítményen
– Eh star – alternatív indirekt módszer a 
PLL matematikai számításához

A rotor és 
állórész szellőzési 
veszteségei 95°C-
on kerülnek 
meghatározásra.

A rotor és állórész szellőzési 
veszteségei 25°C + 
hőmérsékletemelkedésnél kerülnek 
meghatározásra

Az indirekt módszer alapja a PLL meghatározá-
sa méréssel, használatos az USA-ban és Kanadá-
ban, ahol ezt az IEEE 112-B (2004) és CSA 390-
98 (megerősítve 2005-ben) szabványok igénylik. 
Valószínűleg sokkal szélesebb körben használják 
az IEC60034-2-1: 2007 szabvány alatt. 

PLL meghatározása a motor felvett teljesítménye 
alapján kerül meghatározásra. 0,5% volt a széles-
körűen elterjedt érték a gyártóknál az IEC 60034-
2: 1996 szabvány alatt. Viszont a szabályok a PLL 
becslésére szigorodtak az új szabványban és most 
már figyelembe veszik a ténylegesen mért veszte-
ségeket. Az új szabvány új indirekt mérési mód-
szer opciókat is bevezetett:
−− PLL mérés által meghatározva.
−− PLL a bemeneti teljesítmény 2,5% - 0,5%-ra 

becsülve a névleges teljesítmény esetén.
−− Eh star: PLL veszteségek matematikai megha-
tározása.

Hogy határozhatja meg a felhasználó, milyen mé-
rési módszer került felhasználásra?
A gyártók eldönthetik, mely mérési módszert al-
kalmazzák. A motor dokumentációjának tartal-
maznia kell, hogy milyen módszer volt alkalmaz-
va. Vegyék figyelembe, hogy a különböző gyártók 
hatásfok értékei csak azonos módszer használata 
esetén hasonlíthatók össze.

Hogyan alkalmazza az ABB az új szabványt?
Az új hatásfok tesztelési szabvány (IEC 60034-2-
1: 2007) alatt,
−− az ABB számítja a hatásfok értékeket az indi-
rekt módszer alapján, amely a kiegészítő vesztesé-
geket méréssel határozza meg, ahogy azt a szab-
vány alacsony bizonytalanságú módszerként is 
preferál. 
−− az ABB rendelkezésére áll a teszteléshez szük-
séges berendezés.
−− az ABB hatásfok értékeit az IEC/EN 60034-2-
1: 2007 alapján biztosítja és közzéteszi katalógu-
saiban. Az IEC 60034-30 szabvány, amely 2008 
októberében volt közzétéve, három IE (nemzetkö-
zi hatásfok) osztályt határoz meg, az egyfordulatú, 
háromfázisú, kalickás indukciós motorok eseté-
ben. A hatásfokosztályok az IEC 60034-2-1: 2007 
szabványban meghatározott vizsgálati módszere-
ken alapulnak.

További információkhoz, lásd:
www.abb.com/motors&generators
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Magas minôségû német szennyvízszivattyúk 
és kiegészítôik épületgépészeti  
és kommunális alkalmazásokhoz

JUNG PUMPEN Hungary Kft. 
H-1033 Budapest, Szôlôkert u. 4/b.
Tel.: +36 1 388 0255 • Fax: +36 1 388 0256
info@jung-pumpen.hu
www.jung-pumpen.hu
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PENTAIR Magyarország Kft.

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



18 Szivattyúk, kompreSSzorok, vákuumSzivattyúk 2012

Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136.
Tel.: +36 76 509-330, +36 30 5250-366
Fax: +36 76 451-243
E-mail: INFO@AQUAVERTEX.HU
Web: WWW.AQUAVERTEX.HU

AQUA VERTEX ZRT.
A közüzemi és ipari alkalmazások területén üzemeltetett szivattyúberendezések és 
keverők gyártmányfüggetlen javítására, felújítására specifikálódott szerviztevékenység 
professzionálisan felszerelt műhelyben.

A XYLEM cégcsoport FLYGT termékeinek forgalmazása. a legjellemzőbb típusokra 
vonatkozó stabil raktárkészlettel.

Gyári alkatrészek forgalmazása, jelentős raktárkészletről történő kiszolgálással.

Csapadékvíz, belvíz és szennyvízátemelő műtárgyak gépészeti kivitelezése, karban-
tartása, rekonstrukciója PE,KO és szénacél kivitelben, teljeskörű felszereléssel, gépi 
háttérrel, darus gépjárművel történő rendelkezésre állással.
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Szakértelem  
Ahol szükséges

A Weir Minerals mindenhol biztosítja szaktudását ahol ez szükséges és átfogó,
széles termékskálájával hozzájárul ahhoz, hogy üzeme költséghatékonyabbá
váljon, a kritikus folyamatok hatásfoka megnojön. Világszerte ismert és elismert,
kiváló muszaki termékeink a Weir Minerals Szervízszolgáltatással a hátuk 
mögött biztosítják a hosszú távú csúcsteljesítményt.

A Weir Minerals a legkiválóbb partner a zagyszállítás, szivattyúzás,
zagyleválasztás, víztelenítés és orlési eljárások területén.

Weir Minerals Hungary  H-2800 Tatabánya, Búzavirág u. 8
T: +36 34 314 794  |  F: +36 34 314 791  |  E: sales.hu@weirminerals.com  |  www.weirminerals.com
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Az SPX különböző termékeket, technológiákat és automatizálási megoldásokat tervez és gyárt, melyek világszínvonalú termelést, és maximális 

megbízhatóságot eredményeznek. A Johnson Pump és az APV márkanév alatt térfogat-kiszorításos és centrifugál szivattyúk teljes skáláját 

kínálja a modern technológiák számára. Számíthat a berendezéseink kiváló minőségére és a műszaki szakértőink elkötelezettségére.

SPX Flow Technology Hungary Kft. 
Háros u. 7 • H-1222 Budapest, HUNGARY 
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FAX    +36 1 227 4501 
Email: laszlo.szonyi@spx.com 
www.spx.com • www.apvhungary.hu
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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

HOUTTUINTM

Refineries

Offshore

Power plants

Food processing industry

Chemical industry

Petrochemical industry

Shipping industry

General industry

HouttuiN kétorsós csavarszivattyúk

tömlõszivattyúk

BoLL & kirCH szûrõk propeller szivattyúk

macerátorok/aprító szivattyúk

excenter csigaszivattyúk

kettôsbeömlésû centrifugálszivattyúk imo 3 orsós centrifugálszivattyúk

Selbstansaugende Seitenkanalpumpen werden z  

eingesetzt. Sie finden Anwendung insbesondere bei kleinen Fördermengen und großen Förderhöhen.

Es stehen Ausführungen zur Verfügung, die besonders bei ungünstigen Saugverhältnissen oder niedrigen 

Zulaufhöhen Vorteile bieten. Abgestimmt auf das jeweilige Einsatzgebiet sind, je nach Baureihe, unterschiedliche 

Werkstoff- und Wellendichtungs-Ausführungen möglich. Antrieb über Magnetkupplung ist möglich.

Dank der Seitenkanalstufe haben die Seitenkanalpumpen die Fähigkeit, Medien mit gas- oder dampfförmigen 

Anteilen (50 %) zu fördern, d.h. auch leicht siedende Medien wie Flüssiggas. Seitenkanalpumpen sind 

kavitationsunempfindlich bei variablem Dampfdruck. 

Seitenkanalpumpen finden universellen Einsatz in diversen Branchen wie z.B.:

Alle unseren Seitenkanalpumpen sind wartungsfreundlich und in mehreren konstruktiven Varianten lieferbar.

um Fördern aggressiver, mechanisch reiner Flüssigkeiten

uchemische und petrochemische Industrie

uAnlagen- und Apparatebau

uVerfahrenstechnik

uKesselspeiseanlagen

uLandwirtschaft

uEnergietechnik 

uSchiffsbau

Seitenkanalpumpen

Characteristics

Side Channel Pumps

Merkmale

Ihr Nutzen:

uFlexibel

Your benefit:

uFlexible

Gleitringdichtung den 

jeweiligen Erfordernissen 

angepasst.

Mechanical seal adapted 

to the requirements of 

the intended application.

Ihr Nutzen:

uGasmitfördernd

Your benefit:

uMoving gaseous liquids

Seitenkanalstufe ermög-

licht das Mitfördern von 

Gasen.

Side channel stage enab-

les gases to be entrained. 

Ihr Nutzen:

uSelbstansaugend

Your benefit:

uSelf-priming

Offene Laufräder 

gewährleisten hohe 

Selbstansaugfähigkeit. 

Hydraulischer 

Axialschubausgleich. 

Open impellers guarantee 

a high self-priming capabi-

lity. Hydraulic compensa-

tion for axial thrust.

Ihr Nutzen:

uRobuste Lagerung

Your benefit:

uRobust bearing

Robuste Rillenkugellager, 

Fett-Dauerschmierung, 

wartungsfrei.

Robust groove ball bea-

ring, permanent grease 

lubrication, maintenance-

free.

For handling aggressive, uncontaminated liquids we supply self-priming side channel pumps. 

especially for applications that involve small flow rates but high delivery heads.

There are designs available which offer advantages especially at unfavourable suction conditions or low suction 

heads. Adapted to the actual fields of application different material and shaft sealing designs according to series are 

possible. Also magnetic drive can be provided. 

Thanks to the side channel stage, side channel pumps have the ability to move liquids with gaseous or vapour-state 

components (50 %); therefore, they can also handle liquids that are slightly above their boiling points, like liquefied 

gas. Side channel pumps are insensitive to cavitation at variable vapour pressure.

Side channel pumps are generally used in many areas, for example:

All of our side channel pumps are easy to maintain and available in several design variations.

These pumps are used 

 

uchemical and petrochemical industry

uinstallation and apparatus engineering

uprocess technology 

uboiler feed installations

uagriculture

upower engineering

uship building

Ihr Nutzen:

uGeräuscharm

Your benefit:

uLow-noise

Geräuschpegel der Pum-

pe sehr niedrig.

Low noise level.

Ihr Nutzen:

uHitzebeständig

Your benefit:

uHeat-resistant

Temperatureinsatzbereich 

bis 220 °C.

Applicable for tempera-

tures up to 220 °C.
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Baureihe SEMA-S/
Series SEMA-S

Alle Pumpen auf einen Blick / All Pumps at a Glance

Sero önfelszívó oldalcsatornás 
centrifugálszivattyúk

tüzivíz rendszerek
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A siker képlete: 1+1=3
Az ABS az innováció és a jól bevált megoldások szino-
nimája a szennyvízzel kapcsolatos alkalmazásokban. Fel-
ismerjük és megoldjuk azokat a kihívásokat, amelyek-
kel vevőink naponta szembesülnek világszerte. Segítünk 
a szakszerűen megtervezni, kiválasztani és karbantartani 
bármilyen típusú szennyvíz rendszert. 
A Sulzer Pumps a világ egyik vezető szivattyúgyártó-
ja, amely szivattyúk, berendezések és hozzá kapcsoló-
dó technológiák teljes választékát biztosítja olyan magas 
technológiai igényű iparágakhoz, mint pl. az olaj, gáz és 
energiatermelés. 
Az ABS most már a Sulzeren belüli márka. Együtt párat-
lan szakértelmet kínálunk, amely globális gyártási, érté-
kesítési és karbantartási szolgáltatásainkkal együtt segít a 
vevőinknek, hogy sikeresebbek legyenek napjaink kihí-
vásokkal teli világában.  

A tudás értékes tárháza 
A Sulzer és az ABS együtt a szennyvízipar álomcsapa-
tát alkotja. A tudás egyesített tárházát kínáljuk, amely a 
közös történelem majdnem 300 éve alatt épült fel. A szi-
vattyú technológiában szerzett további mérnöki tapaszta-
latunk és szakértelmünk fel fogja gyorsítani az élenjáró 
szennyvíz megoldások kifejlesztését. 

A legmostohább feltételek között szerzett 
tapasztalat 

A Sulzer termékeket gyakran a legmostohább környeze-
tekben alkalmazzák. A kutatás és fejlesztés során szer-
zett tapasztalataink beépítése a termékekbe felerősíti azon 
erőfeszítéseinket, hogy piacvezető termék-megbízhatósá-
got érjünk el. Bármilyen vízkezelési szükségletei is van-
nak, mi nagy valószínűséggel megoldást tudunk biztosí-
tani. 

Nagyobb karbantartási és szervizelési lehetőség 
A Sulzer részeként az ABS olyan igazán nemzetközi szer-
vezet tagja lett, amely kiterjedt szervizközpontokkal ren-
delkezik. Egyesült szervizhálózatunk nagymértékben ki-
bővíti a karbantartási és szervizelési lehetőségünket, és 
így közelebb kerülhetünk Önhöz. 

Globális szervezet, melynek szenvedélye 
a minőség és a hatékonyság 

Az értékesítési irodák, szervizközpontok és gyártóegysé-
gek hatalmasra növekedett száma szerte a világon, sok-
kal jobb helyzetbe hoz minket ahhoz, hogy ki tudjuk elé-
gíteni vevőink szükségleteit, bárhol is vannak. Erőinket a 
Sulzerrel egyesítve, fokozódnak a termékfejlesztésre irá-
nyuló kutatásaink, ami tovább erősíti azt a képességünket, 
hogy az összes felhasználási területen a legkiválóbb érté-
ket adjuk vevőinknek.  

Nagyobb, mint a részeinek összege 
A Sulzer és az ABS esetében nem túlzás azt mondani, 
hogy az egész több, mint a részeinek összege, amikor ar-
ról van szó, hogy a legjobban megfeleljünk a szennyvíz-
ipar mai kihívásainak. 

Az 1+1=3 a nagyobb siker képlete, amikor a vevőink-
nek az alábbiakat kínáljuk:

• A tudás értékes tárháza 
• A legmostohább feltételek között szerzett tapasztalat 
• Nagyobb karbantartási és szervizelési lehetőség 
• Globális lefedettség a minőség és hatékonyság iránti 
szenvedéllyel párosulva 
Biztos lehet benne, hogy mialatt mindezeket az előnyöket 
élvezi, a kapcsolat az ABS-szel ugyanolyan marad. 

Sulzer Pumps Wastewater Hungary Kft.
Cégközpont	 Győri	iroda	 Bajai	Iroda
1046	Budapest,	 9012	Győr-Ménfőcsanak	 6500	Baja
Kiss	Ernő	u.	1-3.	 Galgóczi	E.	u.	37.	 Berzsenyi	Dániel	u.	2.	
Tel:		+36	(1)	231-6070	 Tel.:	+36	(20)	946-8702	 Tel.:	+36	(20)	951-4858
Fax:	+36	(1)	230-6080	 Fax:	+36	(96)	419-824	 Fax:	+36	(79)	422-234

info.abs.hu@sulzer.com   ●   www.sulzer.com   ●   www.absgroup.com		
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Sulzer Pumps

Egyesítjük a technológiában 
élenjáró szennyvíz társaságot 
a piacvezetô szivattyú gyártóval 

Egy álomcsapat született a szennyvízipar számára, 
amely még forradalmibb megoldásokat fog hozni. 

1+1=3
A Sulzer megvásárolta a Cardo Flow Solutions-t , beleértve a jól ismert ABS márkát.

www.sulzerpumps.com
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A vízkörforgás teljes ciklusában olyan 
innovatív megoldásokat kínálunk, 
amelyek segítségével évekre előre 
számolhat. Ajánlatunk a teljes 
szivattyús rendszerektől a legapróbb 
részletekig terjed.

A vízellátási és szennyvizes 
alkalmazásokhoz

Grundfos hirdetés 180x250.indd   1 2012.03.13.   13:12
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A szennyvízátemelés hazai 
gyakorlata és a vonatkozó elôírások
A cikk fôbb vonalaiban áttekinti a hazai csatornázás utóbbi évtizedeiben lezajlott folyamatát, különös tekintettel a nyomás 
alatti szennyvízelvezetés, ezen belül a házi szennyvízátemelôk területén. Számos hazai innováció megnevezésével 
bemutatja, hogy a szûkös anyagi források mellett megoldandó hatalmas feladat, milyen újításokat produkált a hagyományos 
megoldásokon túllépve. A vonatkozó szabályozás hiányosságaira irányítja a figyelmet azzal, hogy a gyakorlat már meghaladta 
a korábbi elméletet, eljött az ideje a kapcsolódó szabványok korszerûsítésének, összehangolásának és végre magyar nyelven 
is hozzáférhetôvé tételének. 

The article gives a broad outline of the processes regarding sewerage in Hungary of the past decades, with special emphasis 
for pressurized sewage disposal and at home sewage pumping. Via several innovations it presents how in the spite of the 
reduced financial circumstances this important task can be handled using innovations going past the traditional means and 
solutions. It draws the attention to the fact that practice has already made theory obsolete, it is time to update and coordinate 
the related regulations, while making them available in Hungarian as well.

Der Artikel gibt einen Überblick  des in den letzten jahrzehnten  abgelaufenen Vorganges  der Kanalisation in Ungarn, widmet 
besondere Aufmerksamkeit auf die Druckentwässerung und in diesem Gebiet auf die Hebeanlagen im Privatbereich. Mittels 
Vorführung zahlreicher einheimischen Innovationen wird gezeigt, wie die Knappheit finanzieller Geldmittel bei der Lösung der 
gewaltigen Aufgabe  Neuerungen schaffen, welche die konventionelle Konstruktionen überschreiten. Die Aufmerksamkeit 
wird auf die mangelhafte Regelung gerichtet indem es gezeigt wird, wie die Praxis die frühereTheorie schon überholt hat. 
Die Aufgabe der koordinierten Aktualisierung der betreffenden Normen ist schon aktuell und endlich sollten sie alle auf 
ungarischer Sprache verfügbar sein.

Történeti áttekintés
A gravitációsan nem elvezethető szennyvizek át-
emelésének, a szennyvíz szivattyúzásának kezde-
te a 19. század második felére, utolsó évtizedei-
re datálható. Ekkor épülnek Európa nagyobb vá-
rosaiban, köztük az elsők között Budapesten is,  a 
meginduló csatornázás részeként,  a nagy csator-
naszivattyú telepek. Ezek közül kettő, a Ferencvá-
rosi- és a Zsigmond téri Szivattyútelep még ma is 
részben eredeti állapotában, üzemképesen megta-
lálható.
Ezt követően közel száz év technikai fejlődése 
kellett ahhoz, hogy a vízgépészet odáig jusson, ne 
csak városrésznyi területek óriási méretű szivaty-
tyúkkal történő szennyvíz átemelése legyen meg-
valósítható, hanem akár egy vizesblokk, vagy ház-
tartás szennyvizeinek egyedi átemelése is realitás-
sá váljon. Az 1960-as évektől kezdődően megje-
lentek az egyre kisebb méretű merülő motoros, 
dugulásmentes szennyvízszivattyúk, melyek for-
radalmasították a technológiát. Többé már nem 
épültek hatalmas, csarnok méretű gépházak, egy-

re inkább csak a földből ki sem látszó szivattyú-
aknák. A méretek folyamatosan zsugorodtak, míg-
nem már ingatlanokon belül, sőt az épületgépé-
szetben is egyre nagyobb számban teret hódítot-
tak az előre gyártott automatikus üzemű átemelők. 
A továbbiakban írásunk a magán kezelésben lévő, 
pontosabban a nem közüzemi átemelőkre vonat-
kozik, valamint többször utalunk majd  a szakterü-
leten meghatározó európai, elsősorban német pél-
dákra.
Az utóbbi mintegy 25 év különös képet mutat ha-
zánkban ezen a téren.  Eltérően a gazdagabb nyu-
gati országok gyakorlatától és a vonatkozó szab-
ványok számos előírásától, újszerű megoldások 
születtek és terjedtek el nagy számban. A meg-
hökkentően leegyszerűsített és a nyugati termékek 
tört részébe kerülő készülékek többnyire elfogad-
ható működésre képesek. Különösen azáltal, hogy 
a felhasználói oldalról a megszokott csatornahasz-
nálattól eltérően némi korlátozást kényszerítenek 
ki. Ez pedig nem több, mint az egyébként is elvár-
ható, kulturált csatornahasználat.  Vagyis, hogy a 
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lefolyókba csak oda való anyagok kerülhetnek, min-
den másnak a szemétgyűjtőben a helye!   Aki meg-
sérti ezt a szabályt, azonnal szembesül a következ-
ményekkel. Szivattyú dugulás vagy elakadás, az ez-
zel járó vízhasználat szüneteltetés vagy korlátozás, 
majd pedig az ugyancsak kellemetlen műveletek-
kel járó sajátkezű hibaelhárítás (jobb esetben), vagy 
a szakszervíz borsos számlája. Sok száz ilyen házi 
átemelőnél szerzett tapasztalatunk szerint, legtöbb 
helyszínen ez az „esemény” az első használatba vétel 
után igen hamar bekövetkezik. Ugyancsak a legtöbb 
helyszínen soha többé nem ismétlődik meg. Szervi-
zes szóhasználattal: a „ki kakilta ezt a kesztyűt?” jel-
legű kérdés felmerülése és brutális következménye 
az érintett családokban azonnali és radikális környe-
zettudatos szemléletváltást eredményez.

Szabványok és a gyakorlat.
Tekintsük át az átemelők területén hazánkban az 
utóbbi évtizedekben lezajlott történéseket dióhéjban, 
az eredményeket és a problémákat egyaránt. Ami a 
legkirívóbb negatívum, hogy a szakma jelentős ré-
sze ma sincs tisztában azzal, hogy az elárasztási szint 
alatti terek vízelvezetésére átemelést kell alkalmaz-
ni! A vonatkozó MSZ EN 12056 erről világosan ren-
delkezik. Ugyanis nem elég, hogy a házi bekötő csa-
torna még éppen gravitációsan beköthető a befogadó 
folyás fenékszintje felett. Merthogy a visszatorlódási 
szint a közterületi útfelület szintje.

Tapasztalati tény, hogy csatorna dugulás, besza-
kadás vagy nagy intenzitású zápor esetén az ab-
ban visszatorlódó vízszint akár az utca felületéig 
is emelkedhet. És emelkedik is sokszor, egy Bu-
dapest nagyságú város esetén szinte napi gyako-
risággal. Ilyen üzemzavarok esetén a szennyes lé 
elárasztja a mélyebben fekvő, lefolyókba kötött és 
átemelővel nem védett tereket, okozva sok bajt és 
esetenként jelentős károkat. Időről időre láthatjuk 
TV tudósításokban az ijesztő képsorokat, a pórul 
járt tulajdonosokat, a mentésen fáradozó, szivaty-
tyúzó tűzoltókat, újabban a katasztrófa védelmise-
ket is. A szakemberek tudatlanságából  elmaradt, 
vagy a beruházó által megspórolt átemelő hiánya 
olykor megbosszulja magát.  Átemelő helyett a 
meglehetősen bizonytalan működésű, gravitációs 
visszafolyás gátló szerelvények alkalmazása  csak 
alárendelt jelentőségű terek védelmére megenge-
dett. Számos elárasztás oka, hogy az ilyen szer-
kezetek éppen akkor nem működnek, amikor erre 
ritkán ugyan, de olyankor igen nagy szükség len-
ne.
A nem közüzemi szennyvízátemelőket két na-
gyobb csoportra oszthatjuk. Az épületen belüli 
(épületgépészeti) és az épületen kívüli, de még az 
ingatlan telekhatárán belüli átemelők. Előbbiekre 
a már említett MSZ EN 12056 valamint az MSZ 
EN 12050 tartalmaz előírásokat, míg utóbbiakra 
a vonatkozó MSZ EN 752, nem éppen jelentéshű 
címfordítása szerint  a „települési” átemelők szab-
ványa érvényes.

Nevezett szabványokkal kapcsolatban, - átemelők 
vonatkozásában vizsgálva- a gyakorlatban a kö-
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vetkező gond merül fel.  Mint az a szabvány hatályát 
kijelölő 2.sz. ábrán  látható, az MSZ EN 12056 elő-
írásai csak az épület külső falsíkjától  1m-en belül ér-
vényesek. Ebből következik, hogy pl. egy családi ház 
alsó szintjének vizeit az épületen kívül de a telken be-
lül telepített kültéri átemelő, („házi átemelő” ) min-
den szakmai megfontolás ellenére, Magyarországon 
az MSZ EN 752-6 Települések vízelvezető rendsze-
rei, Szivattyútelepek fejezetének hatálya alá tartozik.  
Ez a szabvány pedig kimondottan a  közüzemi jelle-
gű létesítményekre készült. Hogyan oldódik meg ez 
a probléma?  Nézzük a német és a magyar utat. Né-
metországban a helyzet ellentmondásosságát felis-
merve, a nemzeti szabályozás keretében kiadott DIN 
1986-100 szabvánnyal értelemszerűen kiterjesztették 
a DIN EN 12056 hatályát az ingatlan telekhatáráig.                                                                                      
Nálunk a kérdéses szabvány magyarra történő for-
dítása még meg sem történt, a szabványban meg-
jelölt alternatív és a nemzeti szabályozás köré-
be utalt lehetőségek kérdései is nyitva maradtak.                                                                                       
No de az élet ettől még nem állt meg. Sőt a szakterü-
leten hazánkban látványos fejlődés indult. A vidéki 
települések csatornázottságában fennálló elmaradott-
ság felszámolására  az utóbbi 10-15 évben intenzív 
beruházások indultak. Megvalósításuk során fókusz-
ba került a nyomás alatti szennyvízelvezető rendsze-
rek alkalmazása. A nyomás alatti rendszer olyan csa-
tornázási megoldás, amikor a hagyományos gravitá-
ciós, nagyobb keresztmetszetű és nagyobb fektetési 
mélységű csövek és aknák helyett, sokkal kisebb át-
mérőjű és csak a fagyhatár korlátozta csekély mély-
ségben vezetett nyomócsöveken át vezetjük az ingat-
lanok szennyvizeit egy gravitációs hálózati befoga-
dó pontig, közbenső átemelőig vagy tisztító telepig. 
A rendszer részeit képezik a csatlakozáshoz szüksé-
ges házi átemelők. A nyomás alatti rendszer beru-
házási költségei 25- 50%-al kisebbek is lehetnek az 
azonos célt szolgáló, hagyományos, gravitációs csa-
tornákhoz képest. Ez a legutóbbi idők szülte műsza-
ki megoldás számos előnnyel és sajnos hátránnyal is 
rendelkezik, melyek taglalása meghaladja jelen írás 
terjedelmi lehetőségeit. Azonban tényként állapítha-
tó meg,  hogy hazánkban legtöbbször a beruházási 
megtakarítás kapott fő hangsúlyt, ami  nagyszámú 

elterjedését motiválta. Ugyanakkor az így létreho-
zott csatornamű életciklus költségszámítása nem ka-
pott kellő hangsúlyt, ezért olyan esetekben is alkal-
mazták, ahol ez hosszú távon ráfizetéses. A nyomás 
alatti rendszerek átemelőire vonatkozó szabvány az 
MSZ EN 1671  többnyire csak általánosságokban fo-
galmaz és igen kevés konkrétumot  tartalmaz, rend-
szeresen utal a szakterület már meglévő előírásaira 
és a helyi szabályozási lehetőségekre. A már megva-
lósult és hosszabb ideje működő több száz kisebb na-
gyobb rendszer, sok ezer átemelője a  hazai gyakor-
latban ugyancsak színes képet mutat és sokszor kö-
szönő viszonyban sincs a szabványok egyes előírá-
saival. Néhány érdekesség.
Van ahol az átemelők közterületen vannak és a köz-
üzemi szolgáltató viseli gondját, máshol magántel-
ken és az üzemeltető mégis a közüzem, míg az utóbbi 
években már inkább csak  magán telken létesülnek, 
magántulajdonként és működtetésük is a tulajdonos 
gondja. Előbbieknél az MSZ EN 752, míg utóbbi-
aknál inkább a 12056 hatása érvényesült. Mégpedig 
oly módon, hogy a beruházási költség megtakarítás 
(ez településenként akár milliárdos nagyságrend is 
lehet!) kezdetben az önkormányzatoknál és a kivite-
lezőknél realizálódott, az üzemeltetés későbbi több-
letköltségeit pedig évtizedeken át az önkormányzat-
ok viselik. Újabban azok a konstrukciók működnek, 
ahol a hátrányok, vagyis a többlet költségek már  a 
lakosokat közvetlenül terhelik.
Olyan magyar specialitások születtek, mint pél-
dául az „egy ház- egy átemelő” rendszer, vagy az 
„alacsony nyomású” rendszer ahol a magasan lévő 
utcai befogadóba minden telekről külön, kis eme-
lőmagasságú „beemelővel” csatlakoznak, vagy 
éppen az ezzel ellentétes koncepciójú magas nyo-
mású rendszerek, melyekbe pedig sokszor szük-
ségtelenül nagy,  50m feletti emelő magasságú tér-
fogat kiszorításos szivattyúk kerültek.
A németországi gyakorlattal vagyis a beton és a PE 
anyagú, rotációs öntéssel készülő szivattyúaknák-
kal ellentétben nálunk  a műanyag (PE és PP) leme-
zekből  hegesztéssel gyártott konstrukciók különféle 
variációi születtek. Egyedülálló ötlet alapján, olyan 
műszaki megoldás is létre jött, ahol a merülő szenny-
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vízszivattyú fejjel lefelé (szívó nyílással felfelé) mű-
ködik a szívótérben, ezzel a megvalósítja az uszadék 
eltávolítását, a zsomp alján történő leülepedést pedig 
a motorfejen lévő keverő akadályozza meg.
A kezdeti időszakban oly lényegesnek vélt problé-
ma, az egy rendszeren belüli átemelők  nagyszámú 
egyidejűségi működését feltételezve, a gyakorlat-
ban a térfogatkiszorításos helyett az örvénykerekes 
és darálószerkezetes szívattyúk elterjedésével meg-
oldódott.
Az átemelő aknákon belüli és közvetlen környe-
zetében a csatlakozó nyomócső szakaszok fagy-
határ kérdésére, több évtizedes tapasztalat, benne 
kutyakemény kárpátmedencei telekkel, a válasz: - 
60-70 cm már biztonságos.
A nagyszámú minta vizsgálatából látható, hogy a 
kb. 2m szivattyúakna mélységig a gépészeti kialakí-
tásban a flexibilis nyomócsöves szivattyúlábon álló 
(„hordozható kivitel”), míg ennél nagyobb mélysé-
gek esetén a rögzített talpidomos („nedves fix) szi-
vattyú beépítés a leginkább bevált megoldás.
Egy jellegzetes hazai konstrukciót, a legnagyobb da-
rabszámban elterjedt műszaki megoldást, a műanyag 
aknás, vortex (örvénykerekes) vagy aprítószerkezetes 
szivattyúval szerelt átemelő kialakítását, a HYDRO-
KING HK03-04 típust szemlélteti a 3.sz. ábra

Az épületen belüli (épületgépészeti) átemelők 
területéről szintén van mit tudósítani az utóbbi 
évek történései alapján.  A 30-35 évvel ezelőtti, 
acéllemez tartályos konstrukciók helyét folya-
matosan átvették az egyre kisebb méretű, mű-
anyagházas készülékek. A nyugati márkák mű-
szaki megoldásait, melyek jellemzően megtart-
ják a már hivatkozott EU szabványok ajánlá-
sait, gyakran túlszárnyalva a hazai fejlesztések  
itt is új eredményeket hoztak. Ilyenek például 
a körszimetrikus és ezért telepítési szempont-
ból legelőnyösebb jellemzőkkel bíró átemelők. 
Vagy a szivattyú súlyának zárásával hermetikus 
tömítésű, egy mozdulattal nyitható (szétszerel-
hető) és zárható (összeszerelhető) beltéri egysé-
gek. Egy ilyen jogvédett hazai konstrukciót mu-
tat a HYDRO-KING HK01 jelű, épületen belü-
li átemelője a 4.sz.Ábrán látható kialakítással. 
Ez a közelmúltban kidolgozott épületgépészeti 
megoldás kutatás-fejlesztési támogatás segítsé-
gével jött létre a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem szakirányú tanszékének  
szakmai irányításával és máris számos helyen 
sikeresen alkalmazzák.
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Összefoglaló következtetések:
Bizonytalan helyzetet eredményeztek a vonatko-
zó MSZ EN 1671 túl általános megfogalmazá-
sai, az MSZ EN 752, MSZ EN 12050 és az MSZ 
12056 szabványok ellentmondásai, különösen pe-
dig, hogy utóbbi közel 10 évvel az EU tagságunk 
után sem elérhető magyar nyelven.
A magyar valóságban a csatornázottság területén 
az óriási lemaradást (jó egy évtizede az ország fe-
lénél még nem volt csatorna közmű)  ugyancsak 
szűkös pénzügyi forrásokból kellett megoldani.  
Így a lényegi tényezők: hatalmas feladat, korláto-
zott pénzügyi lehetőségek és a szakmai szabály-
rendszer hiányosságai együtt vezettek oda, hogy 
ezen a téren az innováció kiteljesedhetett és szá-
mos új megoldás született.  Dr. Vedres András a 
Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) titkára 
és a Feltalálók Világszövetségének (IFIA) elnöke 
szerinti egyedülálló magyar találékonyság ezen a 
területen és ebben a helyzetben kibontakozhatott, 
alkotni tudott.
Az új megoldásokat a vezető nyugati nagy cégek 
kezdetben gyanakodva mérlegelték, hazájukban 
elhallgatták de magyar leányvállalataik érdekelt-
ségi körében nálunk saját technikájukban elősze-
retettel alkalmazzák.
Végül pedig a hivatkozott szabványok, különösen 
pedig az ügy szempontjából legalapvetőbb EN 
12056 kapcsán a meghatározó   szakmai körökben 
napirendre került annak túlhaladottsága és átdol-
gozásának szükségessége. Ebben pedig bizonyá-

ra szerepe volt az előbbiekben ismertetett, hosz-
szú ideje elfogadhatóan működő, újszerű magyar 
megoldások  gyakorlat tapasztalatainak is.

Dienes György                                                                                                                                 
vegyipari gépész, üzemmérnök

Felhasznált szakirodalom:
MSZ EN 12056 a DIN EN 12056 alapján  
Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von 
Gebäuden
MSZ EN 752  Települések vízelvezető rendszerei
MSZ EN 1671 Települések nyomás alatti szenny-
víz elvezető rendszerei
MSZ EN 1250 Épületek és telkek 
szennyvízátemelői
DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen innerhalb 
von Gebäuden 
Presskan szennyvíz csatornázási rendszer   ÉTI-
91.100 1991
Bocz Károly-Fejér Huba:   Települések csatorná-
zási lehetőségei 1998
Dienes György:   Nyomás alatt a szennyvízcsator-
názás TÖOSZ ÖNKORMÁNYZAT XIII.8.  2003
Hans-Jörg Dannenmann    Neue technische 
Regeln nach der DIN EN 12056  ikz praxis 
Ausgabe 4/2002
Prof.Dr-Ing..Helmut Jaberg   Auslegung 
von Hebeanlagen,  Institut für Hydraulische 
Strömungsmaschinen Technische Universität 
Graz

www.szivattyu.lap.hu
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SINAMICS G120P frekvenciaváltó 

Fenntarthatóság, energiahatékonyság… Manap-
ság alig akad olyan nagyobb ipari és közüzemi be-
ruházás, ahol e kulcsszavak ne hangoznának el. 
Közismert, hogy az ipar energiafelhasználásának 
több mint 60%-át a villamos motorok adják. Tény 
az is, hogy egy közepes teljesítményű (pl. 55kW) 
motor életciklusa alatt (pl. 15 év) felmerült összes 
költségének kb. 97%-át az ezalatt fogyasztott vil-
lamos energia ára teszi ki. Viszonyításképpen a be-
szerzési költség a teljes költségnek csak kb. 2%-a! 
Ezért nemcsak az új installációknál, hanem még a 
régieknél is nagyon érdemes végiggondolni, hogy 
nem éri-e meg a felhasználónak egy korszerű, ma-
gas hatásfokú, új motort beszerezni, adott esetben 
még magasabb megtakarítást a szabályozott haj-
tássá való átalakítás révén elérni.

Szivattyúk energiatakarékos szabályozott haj-
tása: Sinamics G120P

Az energiahatékony működés alapkövetelmény 
a mai folyamatos technológiák területén, ezért a 

termelési költségek csökkentésének részeként az 
energia megtakarítás iránti elvárás a teljes hajtás-
láncra kiterjed. A megtakarítási potenciál különö-
sen nagy a szivattyús, ventilátoros, kompresszo-
ros technológiákban – nem hiába áll ez a terület 
szokásosan az energia auditok egyik fő fókuszá-
ban. A család legújabb tagja a SINAMICS G120P 
egy IP 55 védettséggel rendelkező moduláris frek-
venciaváltó, amelyet kifejezetten a szivattyús al-
kalmazásokhoz fejlesztettek ki. Folyamatos tech-
nológiákban a kompakt hajtás különösen alkalmas 
az energiahatékony szellőztetéses technológiák, 
az épületautomatizálás, a feldolgozóipar, valamint 
a vízgazdálkodás területén.

IE3-as energiahatékony 1LE1 motor 

A SINAMICS G120P egy költséghatékony és 
könnyen üzembe helyezhető és működtethető 
kompakt frekvenciaváltó széles körű funkcionali-
tással, amelynél az IP55 védettség lehetővé teszi, 
hogy a nehéz környezeti feltételek mellett is helyt-
álljon.
A készülék moduláris felépítésű, azaz vezérlő mo-
dulból (CU), teljesítménymodulból (PM) és a ke-
zelőpanelből áll. Ez utóbbi lehet intelligens (IOP) 

Szivattyúk korszerû, 
energiatakarékos hajtása
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vagy alap kezelőpanel (BOP-2). A vezérlőmodu-
lok széles választéka lehetővé teszi az adott he-
lyen kiépített ipari kommunikációs hálózatba il-
lesztést és az együttműködést a helyi vezérlő-
vel éppúgy, mint felügyeleti rendszerekkel és ki-
egészítőivel. A teljesítménymodul 0,37 kW és 90 
kW közötti teljesítmény tartományban érhető el, 
400V/3 fázis hálózati feszültség mellett.
A technológiai alkalmazások és a berendezések 
gazdaságos működtetése érdekében a SINAMICS 
G120P az energiahatékonyság javítását támogató 
speciális funkciókkal rendelkezik. Ezt a frekven-
ciaváltót igen alacsony értékű meddőteljesítmény 
jellemzi, hatásfoka min. 97%. A beépített hiber-
nálási funkció további energia megtakarítást tesz 
lehetővé készenléti üzemmódban az alapjelek és 
visszacsatolt jelek függvényében. A készülék au-
tomatikusan átkapcsol hálózati üzemre a névle-
ges fordulatszámon történő üzemeltetés igénye 
esetén, így a hajtáslánc energia megtakarítása to-
vább fokozható. Az auto-ramping funkció lehető-
vé teszi az áram korlátozását és a teljesítmény csú-
csok elkerülését. A frekvenciaváltó kíméli a villa-
mos hálózatot az IEC / EN 61000-3-12 szabvány-
nak megfelelően és ehhez nincs további kiegészí-
tőkre szükség, mint pl. a hálózati fojtótekercs.  A 
’SIZER’ komplett hajtáskonfiguráló szoftver csak-
úgy tartalmazza már a SINAMICS G120P-t, mint 
a készülékek beállítását, üzemi monitorozását és 
hibadiagnosztikát támogató STARTER szoftvert. 
A SINAMICS G120P vezérlőmodulja számos al-
kalmazás specifikus technológiai funkciót és mo-
dult tartalmaz, mint például a digitális valós idejű 
órát, repülőstartot, és PID szabályozót. A frekven-
ciaváltó külön eszköz nélkül ellátja a szivattyú-
csoport vezérlési feladatát, ami például nyomás-
fokozó szivattyútelepeknél az installáció jelentős 
optimalizálását jelenti. A távoli eléréshez, illetve 
a technológiába integráláshoz fontos, hogy terepi 
busz interfészek - mint a Modbus RTU, CANopen, 
az USS és Profibus – is rendelkezésre állnak, vala-
mint PC-s kommunikációhoz – beüzemelés és di-
agnosztika – USB port is elérhető az új frekven-
ciaváltó megfelelő vezérlőmoduljain.

CU230P-2 vezérlőmodul

A SINAMICS IOP intelligens kezelőpanel
A Siemens új, felhasználóbarát grafikus kezelő-
panelt fejlesztett ki a SINAMICS G120 frekven-
ciaváltó családhoz, amely jelentősen megkönnyíti 
az üzembe helyezést, kezelést és a diagnosztikát. 
A SINAMICS IOP segítségével a frekvenciaváltó 
család menürendszerét nem ismerő felhasználók – 
a tévedések kockázatát elkerülve – hatékonyan és 
gyorsan tudják elvégezni a beüzemelést, a nagy-
méretű grafikus kijelzőnek, az áttekinthető menü-
rendszernek és a szöveges felületnek köszönhető-
en. Emiatt beállításkor kezelői kézikönyvre sincs 
feltétlenül szükség, ugyanis az egyes funkciókhoz 
tartozó rövid leírás is elérhető a terminálon. A be-
üzemelést ún. varázslófunkció is segíti, amely ab-
ban nyújt támaszt, hogy ne felejtsünk ki alapvető 
funkció-, ill. paraméter-beállításokat. Az ún. „pa-
raméterszűrő”- funkció használatával pedig spe-
cifikusan (pl. szivattyús hajtás esetén) csak az al-
kalmazásra jellemző paramétereket látja a felhasz-
náló. A kezelőfelületen található billentyűk a köz-
vetlen kezelés funkcióit is szolgálják (pl. RUN/
STOP). A nagyméretű navigációs kerék több 
funkcióján kívül pl. a menürendszerben való köny-
nyű mozgást teszi lehetővé. A kezelőpanel haszná-
latával a készülék diagnosztikai funkciói nagyon 
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kényelmesen előhívhatók, az egyes figyelmeztető 
és hibaüzenetek áttekinthető felhasználóbarát for-
mában jelennek meg. Az INFO-gomb megnyomá-
sa után az IOP a figyelmeztetésekről és a hibajel-
zésekről egy felhasználóbarát rövid leírást jelenít 
meg, amely a hiba lehetséges okait is tartalmazza.
Előnyök:
 - grafikus és szöveges megjelenítés
 - beépített súgó
 - alkalmazás specifikus - gyors beüzemelést segí-
tő- makró funkciók pl. szivattyús makró

Támogatás
Az említett SIZER és STARTER szoftvereken kí-
vül, a felhasználót a SINASAVE szoftver eszköz 

is segíti munkájában. Ez utóbbi az adott konkrét 
pl. szivattyús technológia elvárt paramétereihez il-
lesztve segíti megtalálni az optimális hajtásmegol-
dást és ehhez takarékossági és megtérülési kalku-
lációt is elvégez.

A fenti rendszerekkel, termékekkel, szolgálta-
tásokkal kapcsolatban további információt és 
támogatást talál a www.siemens.hu/ad vagy 
www. siemens.hu/hajtastechnika oldalakon, il-
letve személyesen az ott megadott elérhetősége-
ken.

Szerkessze velünk a

www.szivattyu.lap.hu
internetes adatbázist!

Ingyenes regisztrációs lehetôség

Témakörök:   

Szivattyúk
Kompresszorok

Vákuumszivattyúk
Tömítések

Frekvenciaváltók
Karbantartás, mûködtetés, hasznos információk



Gondosan kiválasztott és megfelelően méretezett,

tartósan és megbízhatóan működő SZIVATTYÚ!

www.verder.hu

Vajon mi a legfontosabb ahhoz, hogy az Ön rendszere folyamatosan 
és megbízhatóan működjön? A Verder úgy véli, hogy a kulcs a 
megfelelő minőségű berendezések alkalmazása. Ezért mi a speciális 
szivattyúk széles választékát kínáljuk, melyből, megfelelő szakmai 
iránymutatás mellett, biztosan talál olyat, amely éppen megfelelő. 
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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
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● Vegyipar, víz-szennyvíz, energiaipar.
● Folyadékgyűrűs, vákuum-, merülő-, önfel-    
   szívó-, műanyagszivattyúk.
● Garanciális és garancia-időn túli javítás.
● Alkatrészgyártás.
● Hajtóműjavítás.
– EVM / BMV / BTSZ / TTA
– FL / FO / DK
– NASH / ELMO
– RHEINHÜTTE / SAWA
– FLOWSERVE / DICKOW / MONO
– DÜCHTING / CPX
– ANDRITZ
szivattyúk viszonteladója, szervize.

Ipari szivattyúk és oldalcsatornás fúvók értékesítése és szervize



Sterling Fluid Systems Hungária Kft.                TÖBB MINT EGY SZIVATTYÚ
8200. Veszprém, Kistó utca 11.   

Tel:  88/406-633, 88/406-634

Fax: 88/406-635

E-mail: info.hu@sterlingsihi.de 

Web: www.sterlingsihi.hu

FoLyaDÉkSzivattyúk

• 6–160  bar névleges nyomású centrifugálszivattyúk
• Széles fordulatszám-tartomány
• Moduláris felépítés, kevesebb alkatrész
• Alkalmazás: az ipar szinte minden területén

vákuumSzivattyúk / kompreSSzorok

• 10-3 –10 bar névleges nyomású vákuumszivattyúk és folyadékgyûrûs kompresszorok
• Széles fordulatszám-tartomány
• Moduláris felépítés, kevesebb alkatrész
• Alkalmazás: az ipar szinte minden területén

BereNDezÉSteCHNika

• Szivattyú- és vákuumszivattyú berendezések speciális vevôi igényekhez 
• Egyedi berendezések komplett dukumentációval

Szerviz

• Gyorsjavítás
• Felújítás
• Tesztek, szerviz dokumentáció
• Rendszeres karbantartási szerzôdés

ÁLLAPOTFELÜGYELET

• Minden típusú folyadékszivattyúra 
• Egyszerû telepítés
• Állandó lokális és távfelügyelet
• Ex / nem Ex kivitel, szigetelés IP 55 és IP 65
• Minden idôpillanatban és visszakereshetôen részletes információt nyújt a szivattyú,  
   vákuumszivattyú állapotáról

150.23301.55.01 E 05/2011 SMH     All Rights Reserved – SIHI Group BV
For further address details please visit: 
www.sterlingSIHI.com

Pumping Technology For A Better Future

EUROPE
Sterling Fluid Systems (Austria) 
Wien
Tel. +43 (0) 1 680 050
sales_austria@sterlingsihi.de

Sterling Fluid Systems (Belgium)
Groot-Bijgaarden
Tel. +32 (0) 2 481 7711
sales_be@sterlingfluid.com

Sterling SIHI (Bulgaria)
Sofia-llinden
Tel. +359 (0) 2 8228311
office@sterlingsihi.bg

Sterling Fluid Systems  
(Czech Rep.) Olomouc
Tel. +420 587 433 651
sterling@sterling.cz

Sterling Fluid Systems (France)
Trappes
Tel. +33 (0) 1 34 823 900
sales.france@sterlingfluid.com

Sterling SIHI (Germany)
Itzehoe
Tel. +49 (0) 4821 771 04
sales@sterlingsihi.de

Sterling Fluid Systems (Hungary)
Veszprem
Tel. +36 (0) 88 406 633
info@sterlingsihi.hu

Sterling Fluid Systems (Italy)
Monza, Milan
Tel. +39 039 282 41
sterlingitaly@sidro.it
 
Sterling Fluid Systems  
(Netherlands) 
Beverwijk
Tel. +31 (0) 251 263 232
info@sihi.nl

Sterling Fluid Systems (Poland)
Warszawa
Tel. +48 (0) 22 335 2480/81
sterling@sterling.pl

Sterling Fluid Systems (Romania)
Bucuresti
Tel. +40 (0) 21 610 7188
office@sterlingsihi.ro

Sterling Fluid Systems (Spain)
Madrid
Tel. +34 91 709 1310
sihi@sihi.es

Sterling Fluid Systems (Schweiz)
Schaffhausen
Tel. +41 (0) 52 644 0606
info@sterling.ch

Sterling Fluid Systems (UK)
Altrincham, Cheshire
Tel. +44 (0)161 928 6371
uksales@sterlingfluid.com

ASIA
SIHI Pumps (Singapore)
International Business Park
Tel. +65 65 62 83 00
info.singapore@sihipumpsasia.com

SIHI Pumps SDN BHD (Malaysia) 
Selangor Darul Ehsan
Tel. +60 3 8942 6877
info.malaysia@sihipumpsasia.com

SIHI Pumps (China) 
Shanghai
Tel. +86 21 621 88068
info.china@sihipumpsasia.com

SIHI Pumps Ltd (Thailand)
Bangkok
Tel. +66 2 319 2567
info.thailand@sihipumpsasia.com

SIHI Pumps (Taiwan) Taipei
Tel. +886 2 2808 4675
info.taiwan@sihipumpsasia.com

SIHI Pumps (Korea) Seoul
Tel.: +82 2 553 2592
info.korea@sihipumpsasia.com

AMERICAS
SIHI Pumps Limited (Canada)
Guelph Ontario
Tel. +1 519 824 4600
mail@sihi.com
SIHI Pumps Inc. (USA)
Grand Island, New York
Tel. +1 716 773 6450
mail@sihi.com

SIHI Ltda. (Chile) 
Quilicura, Santiago
Tel. +56 2 756 5900
ventas@sihichile.cl

SIHI do Brazil (Brazil)
Campinas
Tel.: +55 19 3773 6057
info@sihi.com.br 

SIHI Pumps (Colombia) 
Bogota
Tel.: +57 1 364 92 64
info@sihi.com.co

SIHI (Peru) Lima
Tel.: +51 1 421 7411
ventas@sihiperu.com.pe

Modular multistage pumps  SIHImulti
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Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft.

Lendületben a hazai energetikai  
gépgyártás motorja

A hazai energetikai gépgyártás és ezen belül a magyarországi  közepes és nagy vízgépek gyártása új életre kelt: a szivattyúkat, 
turbinákat  olajipari és atomenergetikai berendezéseket is gyártó Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. 2012-ben a 
várható  4,5 milliárd forintos árbevétel mellett 7 milliárd forintra növelte az aláírt szerzôdésállományát.

Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft., a dominant player on the Hungarian hydromachine manufacturing market, 
manufactures pumps for all tasks, especially individual medium-sized and large machines: axial, mixed-flow, double-suction 
centrifugal pumps. Besides machines for use in the energy industry, such as cooling systems of power plants or industrial 
water supply, the company also manufactures pumps for irrigation, drainage systems and sewage pumps. Outside of Hungary 
and Europe, thousands of pumps manufactures by Ganz are currently in operation in numerous countries of the world. Since 
2008 Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. has operated as a joint venture: it is 49% owned by Ganz Holding and 
51% by Atomenergomas, a power engineering company group within the Russian concern Rosatom. Besides its traditional 
markets, presently it is manufacturing high-capacity pumps for safety and process water-supply systems for nuclear power 
plants in Russia. The company has also manufactured oil industry machines: complete stable drilling apparatus with diesel-
hydraulic power-transmission, piston-pumps and diaphragm pumps.

Der heimische energetische Maschinenbau und innerhalb davon die Produktion der ungarischen mittelmäßigen und großen 
Wassermaschinen wurden neu ins Leben gerufen: Ganz Engineering und Energetikai Gépgyártó Kft., die Pumpen, Turbinen, 
öltechnische und atomenergetische Anlagen auch herstellt, hat 2012 neben dem voraussichtlichen Umsatzerlös im Wert von 
4,5 Milliarden Forint den unterzeichneten Vertragsbestand auf 7 Milliarden Forint erhöht.

A hazai vízművek ivóvíz szivattyúit 
a Ganz gyártotta

A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyár-
tó Kft. 2008 óta vegyesvállalati formában műkö-
dik: 49 százalékban a Ganz Holding és 51 szá-
zalékban az orosz Roszatom konszernhez tarto-
zó Atomenergomas gépgyártó csoport tulajdona. 
Hagyományos piacai mellett jelenleg oroszorszá-
gi atomerőművek számára készít biztonsági és a 

technológiai vízellátási rendszerekhez nagy telje-
sítményű szivattyúkat. A vállalat és elődei, köz-
tük a Ganz-Mávag referenciái  közül kiemelked-
nek a Dunai és Tiszai Hőerőmű számára kifejlesz-
tett nagyteljesítményű hűtővízszivattyúk. 

 
Százhalombatta, MJO 180

E szivattyúknak jellegzetessége, hogy alkalmaz-
kodniuk kell az erőmű változó hűtővíz igényéhez 
és egyben kompenzálniuk kell a folyók vízszint-
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jének nagymértékű ingadozását. Hasonló, de még 
nagyobb teljesítményű, 3.5 MW-os, előperdület 
szabályozással ellátott szivattyúk készültek a Pak-
si Atomerőműhöz: a reaktor számos biztonsági és 
a technológiai vízellátási szivattyúját  gyártotta a 
Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. 
jogelődje. 

MJO1800 előperdület szabályozó

A Paksi Atomerőműben kifogástalanul működnek 
az MJO2200-es szivattyúk

Jelentős fejlesztés eredménye a modern kettős cik-
lusú hőerőművekben használt nagyteljesítményű 
keringtető szivattyú. Az eddig gyártott több mint 
30 darab 2.5 MW-os, hegesztett házú, kettősbeöm-
lésű szivattyú kizárólag exportra készült zömében 
a GEA-EGI céggel együttműködve. A keringető 
szivattyúkkal befektetett energia egy részét saját 
gyártmányú rekuperációs vízturbinákkal vissza le-
het nyerni: a motor-szivattyú-rekuperációs turbi-
na gépcsoport közös tengelyen van és többségé-
ben ezzel az elrendezéssel szállítja a cég a beren-
dezéseit. A vízturbinák gyártása az 1860-as évek-
re nyúlik vissza. Mindhárom alaptípus (Pelton, 
Francis, Kaplan) szerepel a cég gyártmányprofil-
jában a közepes méret tartományban, de csőturbi-
nák, illetve S-turbinák is készülnek az egyedi igé-
nyeknek megfelelően 50 kW-tól 50 MW-ig terje-
dő teljesítménytartományban. 

Kaplan turbina, Datong Kína

A szivattyú és turbinatelepek csőzárai, a csapózá-
rak, csappantyúk, végcsappantyúk, és más speci-
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ális zárószerkezetek, elsősorban a telepek főgé-
peivel együtt kerülnek szállításra. Pakson a hű-
tővízszivattyúk fővezetékében számos NA2000 
kétfedelű (double deck) csapózár üzemel. A tur-
binák mellett a közepes és nagyméretű, egy és 
többfokozatú, egyoldali és kettősbeömlésű, radiá-
lis félaxiális és axiális átömlésű örvényszivattyúk 
tervezésére, gyártására, üzembeállítására kellő 
tervezési tapasztalattal, technológiai adottságok-
kal és a gyári átvételi próbák elvégzésére alkal-
mas jól felszerelt próbaállomással is rendelkezik a 
Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft., 
Termékpalettáján a fenti vízgépek mellett a hajó-
iparban a hajómotorok nyomatékának és teljesít-
ményének mérésére használatos vízfékek is sze-
repelnek. Készültek és készülnek a cégénél olaj-
ipari berendezések is: dízel-hidraulikus erőátvite-
lű komplett stabil fúróberendezések, valamint du-
gattyús és membránszivattyúk is. 

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, kotró-
gépek

D’AVINO  önjáró betonmixerek

SIRMEX betonacél hajlító-vágó berende-
zések

ENAR tôvibrátorok és vibrátorgerendák

UTIFORM vakológépek, esztrichtpumpák

JUNTTAN, ENTECO és SANY cölöpözô gé-
pek

IMER keverô és vakológépek, esztricht- és  
betonpumpák, csörlôk 

MECCANICA  BREGANZESE pofás 
törôkanalak 

MANTOVANIBENNE roppantó-, örlô-, vá-
góollók

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

Szivattyúkat és turbinákat az 1860-as évektől gyár-
tottak a jogelőd Ganz vállalatok, az 1890-es évek óta 
a világ vízgépgyártóinak élvonalához tartozik a cég, 
amit jelzett, hogy például a Niagara vízesésnél találha-
tó erőmű is a Ganz mérnökeinek  tervei alapján épült. 
Az innováció ma is élő hagyomány a cégnél. A világon 
először iparilag a Ganz készített szárnylapátos szi-
vattyúkat és az 1920-as évek végén a Ganz Egyiptom-
ba szállított propeller szivattyúi tartották a vízszállítá-
si világcsúcsot 7,2 m3/s értékkel. Egyiptomban ma is 
több száz Ganz szivattyútelep működik. A későbbiek-
ben még nagyobb szállítási teljesítményű szivattyúkat 
is készített a Ganz, egyebek között a Paksi Atomerő-
mű, a Dunai és Tiszai hőerőművek számára. Az EGI 
céggel együttműködve pedig több mint 30 darab nagy, 
4-6 m3/s teljesítményű szivattyút exportált. Ezek ér-
dekessége, hogy a keringtető szivattyúk által a hűtő-
tornyokba szállított víz energiájának egy része a szi-
vattyúval közös tengelyen levő rekuperációs turbiná-
val visszanyerhető. Az innovációs hagyományok je-
gyében a  Ganz Engineering és Energetikai Gépgyár-
tó Kft. új piaci szegmenst nyitott a nagyméretű, he-
gesztett házú, kettősbeömlésű szivattyúk kifejlesztésé-
vel, amelyért a vállalat 2009-ben megkapta  a Nemze-
ti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Ipari Innová-
ciós Nagydíját.
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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 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.
●

Házi szennyvízátemelő aknák gyártása, helyszíni telepítése.
●

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 
medencék, kapcsolódó közmű vezetékeinek) komplett kivitelezési és rekonstrukciós munkáit.

●
Keressen fel minket társaságunk telephelyén vagy hívjon telefonon,

szívesen állunk rendelkezésére!
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GANZ vízgépgyártásának tanulságos 
története

A GANZ gyár 167 éves történetérõl [1,2,3,4,5,6,7] a szerzõk egy tanulmányt írtak [8], ilyen kérdésekkel: Mi a fejlõdés titka? 
Hogyan vészelte át a gazdasági válságokat? Kiket neveztek ki vezérigazgatóknak? Mi a nehézgép-gyártás alapja? Milyen volt 
a „Ganz szellemiség”? A tanulmányt itt röviden összefoglalják szivattyús ismeretekkel bõvítve.   
 
The authors wrote a study on the history of the GANZ Company of 167 years past. The main questions were: What was the 
secret of the development? How the Company survived in economic crises? Who were appointed as general directors? 
What is the basis of the heavy machine production? What kind of atmosphere prevailed in the Company? The study is briefly 
summarized here extended with some facts on the pump production. 

Über die 167 jährige Geschichte der GANZ Fabrik [1,2,3,4,5,6,7] haben die Autoren eine Studie mit den nachfolgenden Fragen 
geschrieben [8]: Was ist das Geheimnis der Entwicklung? Wie hat die Firma die Wirtschaftskrisen überlebt? Wer wurden zu 
Generaldirektoren bestellt? Was ist die Basis des Schwermaschinenbaus? Wie war der „Ganz-Geist”? Hier wird die Studie 
kurz zusammengefasst, ergänzt durch Informationen über die Pumpen.  

Egy svájci öntőlegény, Ganz Ábrahám öntőmű-
helyt alapít Budán 1844-ben. Ebből fejlődött ki 
a későbbi nagy gépgyár (I. Táblázat), amit alább 
egyszerűen GANZ névvel illetünk. 

I. Táblázat. A vízgépeket is gyártó GANZ 
vállalatok neve [8]

1869 Ganz és Társa RT
1911 Ganz és Társa Danubius Gép Waggon és Hajógyár RT
1928 Ganz-Danubius RT
1929 Ganz és Társa Villamossági Gép Waggon és Hajógyár RT
1945 GANZ Mozdony Vagon és Gépgyár 
1959 GANZ-MÁVAG Mozdony Vagon és Gépgyár
1990 Ganz Gépgyár Energetikai Gépgyártó KFT

Ganz Ábrahám találmánya, a kéregöntésű vas-
úti kerék nagy nemzetközi sikert aratott, 1859-ig 
13000 db vasúti kereket öntöttek. A bevételt visz-
szaforgatva a gyár rohamos fejlődésnek indult. 
Más nagy gyáralapítók, akik a XIX. század ele-
jén indultak: Borsig, Krupp, Opel, Withwort, 
Bessemer, Westinghouse, Worthington mind mű-
szaki szakemberek voltak. A legtöbbjük Ganz-
hoz hasonlóan igen szerény viszonyok közepette 
kezdte működését, és fokozatosan jutott el a világ-
hírű nagyvállalat szintjére. Ganz Ábrahám alapel-
ve volt: „Kitűnő árut kell szállítani”. Ez érdekazo-
nosságot és baráti viszonyt teremtett a vállalatve-
zetés és a beosztottak között. Ebből csírázott ki a 
„GANZ szellemiség”.

Mechwart András lakatos inasként kezdte, és ösz-
töndíjjal végezte el az augsburgi politechnikumot. 
1859-ben csatlakozott GANZ-hoz. A gyáralapító 
halála után a gyár vezetését 1867-ben veszi át. Az 
1876-os gazdasági válság nagyon súlyosan megvi-
selte a vállalatot. Azonban ekkor már elő volt ké-
szítve Mechwart nagyszerű találmánya, a rovátkolt, 
nagy keménységű őrlőhenger. A gyártmány válasz-
tékot ezzel bővítve, a malomipart gyorsan meghó-
dította. A gyár így átvészelte a válságot. (Mechwart 
nem fogadott el sem szabadalmi jogdíjat, sem juta-
lékot, amíg a vállalat gazdaságilag meg nem szilár-
dult.) Felismerte, hogy a válság leküzdésének leg-
jobb módja új gyártmány bevezetése. Ezért a későb-
biekben nagy gondot fordít a vállalati innovációk-
ra. Naponta több órát töltött a rajzasztaloknál, együtt 
tervezett a mérnökeivel, akiket önálló munkára ne-
velt. Egyik megállapítása: „a gyár jövője a tervező 
irodában van letéve”. Megérezve a műszaki fejlődés 
új lehetőségeit, Mechwart megalakítja az önálló Vil-
lamos Osztályt 1878-ban. Ez vezetett a transzformá-
tor feltalálásához (Déri, Bláthy, Czipernovski, 1885) 
és a váltóáramú vasúti vontatáshoz (Kandó Kálmán, 
1899). A gyár irányításába bevezette azt az alapel-
vet, hogy: „Operatív döntést csak mérnök hozhat”. 
A fontos döntéseket így az egész folyamatot átlá-
tó munkatársai hozták meg. Egy műszaki objektum 
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(gép, gyár, erőmű) létrehozása és működtetése sok 
szakember munkáját igényli. Ezek között a mérnök 
felelőssége az, hogy az objektum fizikailag megva-
lósítható (gazdaságosan gyártható) legyen, és telje-
sítse a feladatát (a garanciát). Ezért az egész folya-
mat központi embere a mérnök. Mivel a gyár egészét 
érintő legfontosabb operatív döntéseket a vezérigaz-
gató hozza, az elvből az is következik, hogy: „A ve-
zérigazgató csak mérnök lehet”. 
A Millennium évében hat gyártelepen: törzsgyár 
(Ganz utca), vagongyár (Kőbányai út), villamos osz-
tály (Lövőház utca), leobersdorfi gyár (Bécs mellett), 
ratibori gyár (Sziléziában), topusko-petrowagorai te-
lep (Horvátország) a foglalkoztatott tisztviselők szá-
ma 708, a munkások létszáma 6100, GANZ a Mo-
narchia egyik legnagyobb gépgyártó vállalata. 
Az első vízturbinát a budapesti Császárfürdő részé-
re gyártották 1866-ban (dugattyús szivattyút hajtott). 
Ezt követően a vízturbina gyártás gyorsan felfutott, 
és két évtized múlva GANZ már a világ vízturbina 
gyártóinak élvonalában volt. Nyilvánvaló bizonyí-
ték erre az, hogy 1890-ben a világ akkori legnagyobb 
vízerőműve, a Niagara Falls vízerőmű zártkörű ten-
derére a világ legnevesebb 10 vízturbina gyártója kö-
zött GANZ-ot is meghívják. A döntést egy nemzet-
közi bíráló bizottság hozta. Az ajánlatban a vízerő-
mű komplett tervét is be kellett nyújtani. Az első dí-
jat egy amerikai cég nyerte, az újdonságnak számí-
tó Francis rendszerű turbinájával, GANZ akkor még 
régebbi típusokat gyártott. Azonban a második dí-
jat GANZ nyerte a vízerőmű tervével, amit meg is 
vettek, és a világ akkori legnagyobb vízerőművét e 
szerint építették meg. Ezt tekintjük a magyar víz-
erőmű tervezés csúcspontjának, amit a tervezők a 
Mechwart-féle innovatív szellemiség révén érték el.

II. Táblázat. GANZ által létesített vagy megvett 
nagyobb gyártelepek 1939-ig [8]

1870 Ratibor (Ganz alapítású gépgyár Porosz-Sziléziában).

1872 Nehrer-Müller-Keglovich féle vasércbányák (Neher, 
Gömör vmegye).

1880 Első Magyar Waggongyár Rt. (Budapest).

1887 Leobersdorfi gépgyár (Bécs mellett).

1911 Danubius Schoenichen Hartmann féle Hajó és Gépgyár RT.

1927 Schlick-Nicholson Gép- Waggon és Hajógyár Rt. (Budapest).

GANZ az első világháborúig töretlenül fejlődött 
(II. Táblázat). A recessziós időszakokban, vala-
mint a kisebb nagyobb gazdasági válságokban 
sok vállalat tönkrement, GANZ viszont mindig 
megerősödve került ki. Mi volt ennek a titka? A 
gyár történetéből úgy tűnik, hogy: A válságok át-
vészelésének a titka az intenzív gyártmányfejlesz-
tés és a kitűnő vezetés. Mechwart így küzdött meg 
az 1878-as válsággal. A titok valójában egyszerű: 
Az új, valóban jobb gyártmányt válság idején is 
megveszik. Az ebből származó bevétel miatt nincs 
gazdasági csőd, nem kell munkásokat elbocsá-
tani. A recessziós időszakokban azonban fennáll 
a veszély, hogy leállítják a fejlesztést. Ezért kell 
olyan vezérigazgatót választani, aki már bizonyí-
tott sikeres találmányaival, és felismeri az ígére-
tes fejlesztéseket. A III. Táblázatban felsoroltuk 
GANZ fontosabb vezérigazgatóit a találmányaik-
kal együtt. A gyár vezetését nem közgazdászok-
ra, bankemberekre, politikusokra, vagy általános 
menedzserekre bízták. Vezérigazgatónak mindig a 
legjobb, elkötelezett, feltalálói képességeket is bi-
zonyító, nagy áttekintésű gépészmérnököt nevez-
ték ki. 

III. Táblázat. Fontosabb vezérigazgatók 1946-ig, 
és találmányaik [8]

Ganz Ábrahám kéregöntésű vasúti kerék

Mechwart András kéregöntésű rovátkolt őrlőhenger, malomipari 
hengerszékek bevezetője

Bláthy Ottó Titusz villamos transzformátor egyik feltalálója, váltóáramú 
hálózat fejlesztője

Kandó Kálmán villamos mozdony, váltóáramú vasúti hajtások 
bevezetője

Jendrassik György dízelmotor szabadalmak szerzője, a gázturbina 
úttörője

A trianoni békeszerződés katasztrofális a magyar 
vízturbina gyártás szempontjából. Az ország bá-
nyák és nyersanyagok (szén és vasérc) nélkül ma-
radt, és a hegyvidék elvesztése miatt a hazai piac 
leszűkült. Ratibort, Leobersdorfot, és a többi kül-
földi érdekeltséget eladják, mert abban az idő-
ben multinacionális vállalatok még nem létez-
tek. A vízturbina gyártást a hazai piac elveszté-
se azért is érzékenyen érintette, mert a gyárak ál-
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talában otthon próbálják ki az új megoldásaikat, 
és így a gyár innovációja elé is akadály gördült. 
Wolf Rudolf, a vízturbina gyártás korábbi cégve-
zetője azt javasolja a beszűkült GANZ gyár veze-
tőségének, hogy a kialakult reménytelen helyzet-
ben adják át a vízturbina gyártást a leobersdorfi 
gyárnak, mert Ausztriában számos vízerőmű épí-
tésére van lehetőség. Kandó Kálmán vezérigaz-
gató azonban azt mondta: „NEM! Értünk hozzá, 
továbbra is gyártjuk!” Görög Jenő mérnököt az-
zal bízta meg, hogy az üzlet szempontjából szó-
ba jöhető országokban kössön ügynöki szerződé-
seket, és a vízturbina gyártást az export révén tart-
sák életben. Ez az elképzelés bevált. A IV. táblá-
zatból látható, hogy GANZ a két világháború kö-
zött is szép számmal gyártott vízturbinákat. Bár a 
turbinák darabszáma kisebb, mint korábban, de az 
1 MW-nál nagyobb teljesítményű turbinákkal el-
látott vízerőművek átlagos száma még egy kicsit 
nagyobb is, mint előbb, mert a gyártás súlypontja 
eltolódott a nagyobb teljesítmények felé. 

IV. Táblázat. GANZ vízturbina gyártása, 
1866 – 2010 [8]

1.vh. 
2.vh. 
Rdv. 

Évek
Turbinák száma

összes átlag évente

1866-1900 1030 29,4 Erőművek száma 1 MW-nál nagyobb telj. 
gépekkel

Pelton Francis Kaplan átlag évente
1901-1919 868 45,7 7 23 - 1,66
1920-1944 241 9,6 14 32 1 1,80
1945-1989 242 5,4 14 16 36 1,47
1990-2010 63 3,0 5 10 1 0,76

Összes gyártott turbina:   2444  db.

A IV. Táblázatból látható, hogy Kandó Kálmán-
nak igaza volt. Az első világháború után Magyar-
országnak nem volt nyersanyaga, szűkös volt a 
hazai piac is, a vízturbina ipar mégis megmaradt. 
Egy kicsit elgondolkozva, így is feltehetjük a kér-
dést: Mi a nehézgép-gyártás alapja? Mi a legfon-
tosabb? A vízturbina-gyártás példája alátámaszt-
ja azt a megállapítást, hogy: Az ipar alapja nem a 
nyersanyagok (példa erre Japán virágzó vízturbi-
na ipara is, pedig a szenet és a vasércet hajón im-
portálják), sem pedig a hazai piac (példa erre a 

nagy hegyek nélküli Németország is, Európa leg-
nagyobb vízturbina iparával), hanem a szakértelem, 
mai divatos szóval a know-how. A szakértelmet itt 
általánosan, nem csak a műszaki ismeretekre, ha-
nem a kereskedelmi és pénzügyi vonatkozásokra 
is értjük. Alapos, mindenre kiterjedő, begyakorlott 
szakértelemre gondolunk.
Vannak, akik az ipar mozgatórúgói között a pénz 
rendelkezésre-állását tartják a legfontosabbnak. 
Trianon után azonban Magyarországon sem volt 
bőven hitel, a vízturbina ipar mégis megélt. Ha a 
pénzügyi háttérnek túlzott fontosságot tulajdoní-
tunk, akkor torz döntések születnek, ahogy ezt a 
gyár későbbi történetéből alább látni fogjuk. Kan-
dó Kálmán a döntésénél még másra is gondolha-
tott. A vízturbinák egyedi gépek. A legnagyobb rit-
kaság, ha két vízerőműben egyforma turbinákat le-
het alkalmazni. A vízturbinákat nem lehet a gyártó 
mű telephelyén kipróbálni, és nincs nullszéria, mint 
a tömeggyártásban. Ezért a vízturbina gyártás ta-
pasztalt tervezők nagy volumenű szellemi munká-
ját igényli: a vízturbinák önköltségében a szellemi 
munka hányada nagy. Olyan ország számára, ahol 
a nyersanyagok drágák, az ilyen gyártmányok kife-
jezetten előnyösek. 
A GANZ gyár 1900 táján tért át a ma is használatos 
Pelton és Francis turbina típusokra (IV. Táblázat). 
A harmadik ma is használt korszerű típus Kaplan 
Viktor nevéhez fűződik, aki a bécsi egyetem elvég-
zése után a GANZ gyárba lépett be, és 1901 no-
vemberétől 1903 őszéig a leobersdorfi gyáregység-
ben dolgozott. A gyár innovatív légkörében ismerte 
fel, hogy a vízturbinák fordulatszám emelésével a 
hozzá kapcsolt generátor pólusszáma és ára is csök-
kenthető, és hogy ezt milyen járókerék lapátokkal 
lehetne megvalósítani. Erre tett javaslatát megírta 
a budapesti törzsgyárba, de Wolf Rudolf a vízturbi-
na gyártás akkori cégvezetője ledorongoló választ 
írt. Kaplan kissé kiábrándulva, elfogadta a brünni 
egyetem állásajánlatát, azonban az állítható szárny-
lapátos vízturbina szabadalmának benyújtása után 
a szabadalom kizárólagos jogát a GANZ gyárnak 
ajánlotta fel (1913 táján). A szerződést meg is kö-
tötték, de a világháború viharai és a trianoni szét-
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darabolás után GANZ ezt a lehetőséget már nem 
tudta kihasználni, és visszaadta a felhasználói jo-
got a feltalálónak. 1920 után megalakult a Kaplan 
konszern, hat európai vízturbina gyár részvételével, 
GANZ nélkül, és a Kaplan turbina elindult világ-
hódító útjára…  
GANZ tervezői felismerték, hogy a gyár komoly 
iparpolitikai hibát követett el. A csorbát kiköszö-
rülendő a Kaplan turbinák felépítéséhez hason-
ló szárnylapátos propeller szivattyúk fejlesztését 
kezdték el (1922). Ezzel a fejlesztéssel világelsők 
voltak a szivattyúgyártás szakterületén. 1926-ra ké-
szen állt a korszerű propeller szivattyú csigaházas 
változata (1. és 2. fénykép). A fejlesztés első látvá-
nyos gazdasági eredménye három nagy egyiptomi 
átemelő szivattyútelep megrendelésének elnyerése 
volt angol, amerikai, német, és olasz versenytársak 
előtt (V. Táblázat). A vevő bizalmát erősítette, hogy 
a gyárnak jelentős tapasztalata és referenciája volt 
a magyarországi belvízátemelő szivattyútelepek te-
rén. Továbbá GANZ legfőbb előnye a feladat egy 
kézben tartott komplex kezelése volt. Nem volt ak-
kor Európában, de talán a világon se olyan vállalat, 
amelyik egyedül tudta volna szállítani a nagy víz-
gépet, az elzáró szerkezeteket (csigahajtású csapó-
zár, végcsappantyú), a feltöltős dízelmotort, a da-
rut, a szinkron generátort, a közép- és kisfeszült-
ségű kapcsolótereket, az egyen- és váltóáramú se-
géd forgógépeket és a villamos műszereket [7]. Kö-
zel fél évszázadon át ezek a telepek voltak a legna-
gyobb ilyen létesítmények Egyiptomban. A Mex-II 
telepre még hagyományos radiális szivattyút aján-
lottak 3250 mm járókerék átmérővel (V. Táblázat), 
de előnyt jelentett a beton csigaház, ami egyúttal az 
első monolit vasbeton építmény volt Egyiptomban 
[5]. Seru szivattyúi voltak a világon az első ipa-
rilag gyártott szárnylapátos szivattyúk, még hoz-
zá kettősbeömlésű csigaházas kivitelben [7] (1. és 
2. fénykép). Az V. táblázatból látható, hogy a ha-
sonló paraméterű Mex-II telephez képest a fordu-
latszám jóval nagyobb. Ez volt a szárnylapátos szi-
vattyúk sikerének a titka: a dízelmotor közvetlenül 
hajthatta a szivattyút, hajtómű nélkül. A 7,2 m3/sec 
vízszállítással Seru szivattyúi akkor a szárnylapá-

tos szivattyúk vízszállítási világcsúcsát jelentették. 
A szivattyúk több mint 50 évig üzemeltek, és ez-
zel a szárnylapátos szivattyúk élettartam rekord-
ját is tartották egy ideig. A leszerelésük után Seru 
gépeiből több mint 1000 tonna vasat olvasztottak 
be. Ez érzékelteti a gépek nagyságát és árát. A há-
rom telep átadási időpontjai azért érdekesek, mert a 
XX. század legnagyobb, hosszan elhúzódó gazda-
sági válsága éppen az 1929 - 1933 időszakra esett. 
A dátumokból látható, hogy a GANZ gyárnak a há-
rom egyiptomi szivattyútelep révén folyamatosan 
volt munkája és bevétele. A válság nem vitte csőd-
be, nem kellett alkalmazottakat elbocsátani. A há-
rom egyiptomi szivattyútelep története tehát meg-
erősíti azt a megállapítást, hogy a válságok átvésze-
lésének titka a műszaki fejlesztés. A tervező megsej-
ti a fejlődés várható irányát, véghezviszi a fejlesz-
tést, az új gyártmány előnyei biztosítják a rendelést. 
Ahhoz, hogy a fejlesztést rövid idő alatt befejezzék, 
felső szintű (vezérigazgatói) támogatás szükséges.

V. Táblázat. Három egyiptomi szivattyútelep,
amelyekkel GANZ átvészelte az 1929 – 1933-as 

válságot [7, 8]
Telep
neve

Gépek
száma

A szivattyú Szerződés-
kötés éve

Átadás
dátumaFelépítése n, 1/min Q, m3/s H, m

Mex II 2

Egyoldali beömlésű,
radiális járókerekű,
betoncsigaházas 54 8,5 3,2 1926

1929
május

Seru 3

Kettősbeömlésű, két
szárnylapátos járókerék,
öntöttvas csigaház 167 7,2 2,25 1927

1931
szeptember

Abu-
el-

Menaga 3

Kettősbeömlésű, két
szárnylapátos járókerék,
öntöttvas csigaház 187 8,0 2,4 1928 1932

1. fénykép. Seru szivattyúja 
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2. fénykép. Seru forgórésze

Az 1. fényképből látható, hogy Serunál még a bel-
vízátemelő szivattyútelepeken korábban szoká-
sos kettősbeömlésű elrendezést alkalmazták. A 2. 
fénykép szerinti járókerék azonban újdonság. A 
szárnylapátos szivattyú járókerék tervezési mód-
szerét Kováts Andor alakította ki. Ez a szivaty-
tyú konstrukció vezetett a szárnylapátos szivaty-
tyúk későbbi, vezetőlapátos kiviteléhez, amivel a 
hatalmas csigaházat felváltotta a jóval kisebb mé-
retű vezetőlapátozás. Seru és Abu-el-Menaga szi-
vattyúi így a szivattyú konstrukció fontos fejlődé-
si lépését jelentették, amit magyar tervezők tettek 
meg. 
A munkahelyi légkört is meghatározó „GANZ 
szellemiség” még Ganz Ábrahám és Mechwart 
András idején alakult ki, és virágzott a II. világ-
háborúig. Alapja a vezetés és a beosztottak érdek-
azonossága (jó termék, sok rendelés, folyamatos 
munka). Jó munkát csak elégedett alkalmazottak 
tudnak végezni, ezért a munkások bére a GANZ 
gyárban mindig nagyobb volt, mint a hasonló gép-
ipari vállalatoknál. A vezetés és a munkásság ér-
dekellentéte (bérvita, sztrájk) sohasem élező-
dött ki. A munkahelyi légkör családias volt, a fő-
nök gondot viselt a beosztottjaira, kitüntetés volt a 
gyárban dolgozni. 
A második világháborúban a gyárat lebombázzák, 
az épületek 65 %-os kárt szenvednek. A gépek egy 
részét elviszik. A mérnökök fele külföldön marad. 
A rajzokat a törmelék alól szedik össze. A háború 
utáni élni akarás azonban gyorsan beindítja a ter-

melést. A villamossági gyárat, a hajó és darugyárat 
külön vállalatokká szervezik, a gépgyárat államo-
sítják (korábban a Budapest Bank tulajdona volt). 
Ezt követően politikusokat neveznek ki vezérigaz-
gatóknak, és ezzel a Mechwart-féle alapelv máris 
sérült. Ha némelyik vezérigazgatónak meg is volt 
a mérnöki diplomája, nem a műszaki tevékenysé-
ge, hanem a politikai kapcsolatai révén került a 
pozícióba. Ezért nem a vállalat innovációi voltak 
a szívügyei, hanem a politikai elvárásokra ügyelt. 
Gazdasági recessziók idején mindig a gyártmány-
fejlesztés költségeit kurtították. 
A háború utáni időszakban fontos szerepe volt a 
kitűnő képességű Trenka Ernőnek, akit 1956 janu-
árjában neveztek ki a Vízgép Tervezési Főosztály 
vezetőjének, és első dolga volt, hogy megszervez-
te a vízgép kutatást és a vízgép laboratóriumot. 
Ezzel Mechwart nyomdokain haladt.
A IV. táblázatból látható, hogy a vízturbina gyár-
tás megmaradt a II. világháború után is. A legna-
gyobb átmérőjű vízturbinákat a Tiszalöki vízerő-
műbe gyártották, Kaplan rendszerrel, 4800 mm já-
rókerék átmérővel. Ez jelentős műszaki eredmény 
volt. 1957-ben helyezték üzembe az első gépet, de 
a hajszolt ütemű munka következtében pár hónap 
múlva meghibásodott. Az Államvédelmi Osztály 
szabotázsra gyanakodott, és a vállalat éppen hely-
színen tartózkodó tervező mérnökét egy évig vizs-
gálati fogságban tartotta. Ez az értelmetlen eljárás 
megtörte GANZ vízturbina gyártásának szép ívű 
fejlődését. A turbina konstruktőrök a továbbiak-
ban nem vállalták a nagy gépek tervezésének koc-
kázatát. A gyár fokozatosan lemaradt a vezető vi-
lágcégektől. A vízgép gyártás súlypontja áthelye-
ződött a szivattyúgyártásra.
GANZ szivattyúgyártása már 1927-ben, a 
Schlick-Nicholson gyár megvételével vezető sze-
rephez jutott a hazai szivattyú iparban. A GANZ 
és a MÁVAG egyesítésekor (1959) a szivattyú-
tervezés tovább erősödött, mert a két nagy múl-
tú gyár szivattyútervezése is összevonásra került. 
Előbb azonban a gondolkodásmódot kellett ösz-
szehangolni. Döbbenten tapasztalta mindkét szi-
vattyútervező osztály, hogy ugyanazt a probléma-
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kört egészen más módon kezeli a másik. Még a 
rajzokon az adathordozók megjelenítése is külön-
böző módon történt. A MÁVAG-ban erőteljesen 
tartották a gyártási dokumentáció sérthetetlensé-
gének elvét. Ez érthető, mivel sorozatokban gyár-
tott gépekre vonatkozott. A meglévő konstrukció-
kat nehezen, vagy egyáltalán nem módosították. 
GANZ-ban természetes volt, hogy a megrendelő 
ésszerű kérésére a szivattyú konstrukciót módosí-
tottuk az egyedi gyártás gondolatmenetének meg-
felelően. A MÁVAG mindig állami vállalat volt, 
ez is magyarázza a merevebb stílust, míg GANZ 
korábban privát tulajdonban volt. A két tervezési 
részleg megtartotta eredeti profilját, a sorozat jel-
legű kis gépek maradtak a MÁVAG-os kollégák-
nál, és az egyedi gyártású nagy gépeket tovább-
ra is GANZ tervezői kezelték. Trenka Ernő jól át-
gondolt szivattyúfejlesztési programot is kidol-
goztatott a Kutatási Osztállyal, ahol több műszaki 
doktor és egy Kossuth díjas mérnök is tevékeny-
kedett. Trenka Ernő a Budapesti Műszaki Egye-
tem Vízgépek Tanszékén docensként személye-
sen ismerte a végzős hallgatókat. Közülük kivá-
lasztotta és a GANZ felé irányította a kutatásban, 
konstrukciós munkában, vagy a kereskedelmi te-
vékenységben ígéretes fiatalokat. Közülük többen 
szereztek doktori és akadémiai (kandidátusi) cí-
met is. A magas szintű gyártmányfejlesztési mun-
ka következtében a vízturbinák és a nagyszivattyúk 
hatásfokai világszínvonalon voltak (amit a meg-
rendelések bizonyítottak), esetenként még meg is 
haladták azt. Jó volt az együttműködés a kutató 
és a tervező mérnökök között is. Minden számí-
tási és labor-mérési eredmény azonnal megjelent 
az egyedi gyártású szivattyúk szerkezeti felépíté-
sében. Ez nagy lehetőségeket nyújtott az ajánla-
tok kidolgozásánál is. Többször megtörtént, hogy 
a teleptervező mérnök vázlatokon egyeztetett a 
szivattyút tervező GANZ gyári kollégával, és így 
az építmény tervei együtt készülhettek a szivaty-
tyú terveivel. 
A hazai felhasználás gerincét, és a gyár szivattyús 
megrendeléseinek zömét a belvízmentesítés pro-
peller csőszivattyúinak gyártása jelentette. A ha-

zai vízügyi ágazat kezelésében jelenleg 353 bel-
vízmentesítő szivattyútelep működik az országban, 
döntő többségükben GANZ gyártású nagyméretű 
szivattyúkkal, 750 m3/s névleges összteljesítmény-
nyel, ami megfelel a Tisza szegedi közepes vízho-
zamának. Erre a feladatra GANZ öt innovációs lé-
pésben fejlesztette a szárnylapátos szivattyúit. 

VI. Táblázat. A Vízügyi Igazgatóságok 
kezelésében a legfontosabb GANZ-os 

belvíztelepek [8] 

Vízügyi Igazgatóság Telepek 
száma

Gépek 
száma

Nyomócsonk, 
mm

Névleges 
víz-

mennyiség, 
m3/s

Telepítés

ÉDUKÖVIZIG 5 12 1000 - 1200 2,0 – 2,3 1963 – 1974
ADUKÖVIZIG 5 15 500 - 1200 1,0 – 3,2 1890 – 1974
FETIKÖVIZIG 6 17 500 – 1000 0,5 – 2,4 1967 – 1993
ÉMAKÖVIZIG 5 16 700 – 800 1,2 – 2,0 1930 – 1987
TIKÖVIZIG 6 22 800 – 1300 2,1 – 4,0 1950 – 1989
KÖTIKÖVIZIG 7 27 500 – 1300 0,7 – 2,5 1960 – 1987
ATIKÖVIZIG 3 9 500 – 1400 0,7 – 4,5 1943 – 1981
KÖRKÖVIZIG 6 14 1000 - 1700 3,0 – 4,5 1942 - 1980

43 telep 132 db szárnylapátos GANZ szivattyú  

A szivattyú export gerincét is a szárnylapátos 
propeller szivattyúk jelentették. A három nagy 
egyiptomi telep (V. Táblázat) szállítását követő-
en GANZ szivattyú exportjának fő területe Egyip-
tom lett. Változott a gazdasági és politikai rend-
szer itt is, ott is, többször is, a kereskedelmi kap-
csolat mégis megmaradt, mert az igény, a szállí-
tási készség, és a megfelelő minőség megvolt. Az 
1926 – 2010 időszak minden évtizedében expor-
tált a gyár jelentős számú szivattyút Egyiptom-
ba. A Nílus-Delta fő átemelő szivattyútelepeinek 
mintegy harmada GANZ eredetű. Az export mé-
retére jellemző, hogy 1961 - 1966 között 30 db 
1500 – 1800 mm csonkméretű ferde-tengelyű pro-
peller szivattyút szállítottak, és 1961 - 2006 között 
536 db átemelő és 174 db közepes valamint nagy-
nyomású szivattyút gyártott és szerelt fel a gyár 
Egyiptomban. A csúcsot az ATF-3 telep ferdeten-
gelyű csőszivattyúi jelentették (3. fénykép), 2500 
mm névleges csonkátmérővel, 15 m3/s vízszállí-
tással (1990).
Az 1970-es években kevés hazai gépgyár szállí-
tott gépeket márkáért a Német Szövetségi Köz-
társaságba. A német RITZ szivattyúgyár záporvíz 
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szivattyútelepek gépeire hirdetett pályázatot, amit 
GANZ megnyert 1970-ben, és ezt követően egy év-
tizeden át, majd 1997-ben, 25 telepre, 58 db propel-
ler csőszivattyút szállított a gyár Németországba, a 
nyugat-európai szivattyúgyártás több mint felét elő-
állító fellegvárába. Ezek gyártása azért volt külön-
leges, mert nagyon rövid szállítási határidőket kel-
lett vállalni. Azonban kiemelt kezeléssel a gyár ezt is 
meg tudta oldani.
Komoly szivattyús sikereket jelentett a hőerőművek 
kondenzációs gőzturbináihoz kifejlesztett hűtővíz-
szivattyúk szállítása. Az első hazai 50 MW-os gőz-
turbinához 1960-ban még német KSB gyártású hű-
tővíz szivattyút rendelt a beruházó. De a mellé sze-
relt GANZ szivattyú hatásfoka 9%-al jobb volt, és 
ezért a későbbiekben a hazai hőerőművek számá-
ra mindig GANZ szivattyút rendeltek. Ezek között 
a Paksi Atomerőmű hűtővíz szivattyúi a Magyaror-
szágon működő legnagyobb teljesítményű szivattyúk: 
3,5 MW teljesítmény, nyomócsonk: 2200 mm, víz-
szállítás: 13,0 m3/s, előperdület szabályozású egye-
di konstrukció (4. fénykép). 1947 – 2009 időszakban 
GANZ összesen 85 db hűtővíz szivattyút gyártott 
1000 – 2200 mm nyomócsonkkal. Ezek képezték a 
gyár legjobb szivattyús referenciáit. 1996-ban példá-
ul a japán Mitsubishi gyár ajánlatot kért GANZ-tól 
a pakisztáni LAL-PIR hőerőmű hűtővízszivattyúi-
nak szállítására. Nem hitték, hogy GANZ képes jó 
minőségben Q = 17500 m3/h vízszállítású szivattyú-
kat gyártani. Ezért Osakából a gyár három szivattyús 
mérnöke Budapestre jött nagy diagnosztikai műsze-
rezettséggel, és beható méréseket végeztek a már 
hosszú évek óta futó GANZ gyártmányú hűtővíz 
szivattyúkon. A mérések bizonyítottak, a gyár meg-
kapta a megrendelést, az átadás is megtörtént GANZ 
próbatermében.

3. fénykép. Az egyiptomi ATF-3 telep CLZ 2500            

4. fénykép. Paksi MJO 2200 félaxiális szivattyú 
előperdület szabályozással.

A hűtővíz-szivattyúkat két irányba fejlesztették. 
A folyami vízkivételek részére (Dunamenti II.-III. 
Tisza II. Paks I.-IV. Vásárosnamény) előperdület 
szabályozású félaxiális, függőleges tengelyű cső-
szivattyúk készültek. A folyók vízszint változása-
it követő, változtatható emelőmagasságra szabá-
lyozott szivattyúkról a 60-as évek második felé-
ben a szakirodalomból értesültek GANZ fejlesz-
tő mérnökei. Bár nem kérte senki, a szakmai am-
bíciótól hajtva, labormérésekkel alátámasztva ki-
fejlesztették a saját konstrukciót, ami nagy tetszést 
aratott a felhasználóknál. A gyár vezetését annyi-
ra nem érdekelte a szivattyúgyártás innovációja, 
hogy először a végszereldében tűnt fel a lakato-
sok művezetőjének, hogy egészen új konstrukci-
óról van szó. 
GANZ kitűnő szivattyútervezői rendszeresen kon-
zultáltak a felhasználókkal és szinte megtanulták 
a speciális igényeket. A Heller-Forgó rendszerű 
légkondenzációs hűtésű gőzturbina blokkokhoz 
különleges gépcsoportokat terveztek (VII. táblá-
zat). A 2 MW-os radiális, kettősbeömlésű, csiga-
házas, 1100/1400 mm csonkú szivattyúkat acél-
lemezből hegesztve készítik. A hűtővíz ennél a 
rendszernél gáztalanított, telített állapotú, langyos 
kazántápvíz minőségű. Ezért rendkívül jó szívó-
képességre, légbetörés-mentes tengelytömítésre, 
kiugróan jó hatásfokra volt szűkség, ha valaki el 
akarta nyerni a beruházó megrendelését. Az Ener-
gia Gazdálkodási Intézet (1992-től GEA-EGI), a 
rendszerek beruházója többször megkísérelte kül-
földi szállítók gépeivel felszerelni berendezése-
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it, de végül mindig a GANZ gépcsoportok mellett 
döntött, már csak azért is, mert a gyár próbatermé-
ben az üzemi körülmények között át lehetett ven-
ni a gépeket. A légkondenzációs hűtőtoronyban a 
szivattyúval a légkörinél nagyobb nyomást tarta-
nak (légbetörés veszély), de a lehűlt víz még meg-
lévő nyomását sok erőműnél vízturbinával hasz-
nosítják. A VII. táblázat szemlélteti ezen igényes, 
különleges gépcsoportok gyártásának folyama-
tosságát. A magyar világszabadalmú hűtőtornyok 
forgógépei tehát szintén magyar gyártásúak. 
Az export szállítások rugalmasságát a konstrukci-
ók egységes felépítésével és a gyártástechnológia 
állandó fejlesztésével lehetett megvalósítani. Az 
elődök gyakorlata az önállóságra való törekvés, 
a mindent egy helyen, a saját gyártásban történő 
előállítás volt, és ez a szemlélet vitte előre a hábo-
rú utáni embargóval sújtott GANZ gyárat is. Még 
az 1970-es években is előírás volt a konstruktőr 
számára a házi- szabványok használata (például az 
1910-es olajállás mutató). A mai szakosodott alap-
anyag tömeggyártás mellett ez a szemlélet már 

nem tartható. A rugalmasság és főleg a gazdasá-
gosság növeléséhez a gépelemeket, kötőelemeket, 
szerelvényeket, alap műszereket és szerszámokat 
meg kell venni a legelőnyösebb szállítótól. 
A rendszerváltás előtt két évvel, 1988-ban a 
GANZ-MÁVAG-ot hét részre bontották. Ennek 
indoklása az volt, hogy a kisebb részeket köny-
nyebben lehet privatizálni. A feldarabolás a koráb-
ban természetes módon együttműködő műhelye-
ket külön gyárakhoz csatolta és a kapcsolatukat 
írásos adminisztrációhoz kötötte. A privatizálást 
a tőkehiánnyal indokolták. Azt várták, hogy az új 
külföldi tulajdonosok majd tőkét és modern gépe-
ket hoznak hazánkba. A pénz szerepét tehát min-
dennél fontosabbnak tartották. Úgy tűnik, hogy a 
döntéshozók ebben nem követték az előbbiekben 
bemutatott GANZ-os szellemiséget. (Érdemes 
megemlíteni, hogy a dolgozókban az összetarto-
zás és együtt gondolkodás szellemisége sokkal 
hosszabb ideig megmarad. A villamossági gyár és 
a gépgyár 1945-ös szétválasztása után még 25 – 
30 évvel is a „villanygyári” portás szabad bejárást 

Év Erőmű Darab Csonk át-
mérő, mm

Q
m3/s

H
m

P
MW

Hatásfok
% Gépcsoport felépítés

1959 Dunai Vasmű 1 800 1,0 25,0 0,4 78,0 Szivattyú-motor-turbina
1965 Gyöngyös 4 800 1,34 26,5 0,45 85,0 Külön szivattyú és turbina
1967 Gyöngyös 2 1000 3,0 26,5 1,1 86,0 Külön szivattyú és turbina
1969 Razdan 6 1000 3,15 28,5 1,1 86,0 Külön szivattyú és turbina
1970 Gyöngyös 2 1000 3,0 26,5 1,1 86,0 Külön szivattyú és turbina
1972 Razdan 2 1000 3,15 23,5 1,1 86,0 Külön szivattyú és turbina
1982 Isfahan 8 1100 3,5 27,0 1,3 87,1 Csak szivattyú
1985 Da-Tong 4 1100 3,06 28,0 1,1 86,0 Külön szivattyú és turbina
1986 Isfahan 4 1100 3,5 27,0 1,3 87,1 Csak szivattyú
1986 Trakia 4 900 2,66 39,0 1,3 86,5 Szivattyú-motor-turbina
1988 Trakia 4 900 2,665 38,0 1,3 86,5 Szivattyú-motor-turbina
1988 Teshrin 4 1100 3,194 24,93 0,86 90,0 Szivattyú-motor-turbina
1990 Shahid-Rajai 8 1000 3,7 23,5 1,1 89,5 Csak szivattyú
1993 Isfahan 8 1100 3,528 23,0 1,3 87,1 Csak szivattyú
1998 Bursa 2 1100 4,529 37,04 1,6 89,1 Motor-szivattyú-turbina
1999 Bursa 2 1100 4,5 38,0 1,6 89,5 Motor-szivattyú-turbina
2001 Gebse 4 1100 4,386 36,84 1,6 89,5 Motor-szivattyú-turbina
2001 Adapazari 2 1100 4,386 36,84 1,6 89,5 Motor-szivattyú-turbina
2002 Sahand 4 1100 3,833 30,80 1,6 89,0 Motor-szivattyú-turbina
2004 Sahand 1 1100 3,833 30,8 1,6 89,0 Motor-szivattyú-turbina
2005 Nasserieh 2 1100 4,2 28,2 1,6 89,0 Motor-szivattyú-turbina
2005 Zayzoum 2 1100 4,0 28,4 1,6 89,0 Motor-szivattyú-turbina
2007 Modugno 2 1100 4,528 36,84 1,6 89,0 Motor-szivattyú-turbina
2007 Deir Ali 2 1100 4,26 29,5 1,6 89,0 Motor-szivattyú-turbina
2008 Tereskovo 3 800 2,36 40,0 1,1 90,0 Csak szivattyú
2008 Kojuhovo 3 800 2,36 40,0 1,1 90,0 Csak szivattyú
2009 Szokoly 2 450 0,43 30 0,16 87,0 Csak szivattyú
2009 Bao Ji 6 1100 4,78 39,11 2,0 90,0 Motor-szivattyú-turbina
2010 Shanyin 4 1100 4,392 44,0 2,0 89,0 Csak szivattyú

VII. Táblázat. A Heller-Forgó szárazhűtőtornyos hőerőművek
keringető szivattyúi és rekuperációs turbinái [8]

102 db különleges gépcsoport
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engedett a „kocsigyárból” érkező ganzos kollégá-
nak.) A GANZ gépgyár 1996-os vezetői-dolgozói 
privatizációjánál a gyár magyar tulajdonban ma-
radt, nem jött be külföldi tőke, mégis a vízturbi-
na gyártás (IV. Táblázat) és a nagyszivattyú gyár-
tás (VII. táblázat) életben maradt. Tehát a külföl-
di tőke nem olyan fontos. Úgy tűnik, hogy a pénz 
fontosságának túlértékelése torz döntésekhez ve-
zet. Végül 2008-ban a vízturbina- és szivattyú-
gyártást is magába foglaló Ganz Energetics Kft. 
51 %-os tulajdonjogát az orosz Atommashprompt 
Holding leányvállalata kivásárolta, és ezzel a gyár 
története új szakaszba lépett.   
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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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Örvényszivattyúk mûködési  
problémái szennyvízátemelés során
Ipari problémafelvetés után vizsgáltuk az örvényszivattyúk alkalmazását szennyvízátemelésben.A katalógus jelleggörbétôl 
való elmaradás okait kerestük, szálas- és szárazanyagot, illetve mosószert tartalmazó szennyvíz esetén. Jelentôs problémát 
jelent a szivattyúk eltömôdése, amelyet a felmerülô hatások összessége okoz.

Industrial pumping problem in a wastewater system induced our investigations on the field of application turbopumps 
for wastewater pumping. The drop of the pump performance curve is resulted by the influences of the fibers, solids and 
detergents contained in the wastewater. The most important problem is the obstruction of the pump’s impeller resulted by 
common impact of influences.

Nach dem Problemauftritt haben wir die Anwendung der Kreiselpumpen bei Abwasserzubringung geprüft. Wir haben nach 
den Gründen des Zurückbleibens hinter der Katalogkennlinie gesucht –bei Faserstoff und Trockensubstanz bzw. Waschmittel 
enthaltendem Abwasser. Die Verstopfung der Pumpen bedeutet ein bedeutendes Problem, welche von der Gesamtheit der 
auftretenden Wirkungen verursacht wird.

Bevezetés
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója során a tech-
nológiai lánc elején működő feladó gépházba új szi-
vattyúkat építettek be. A szivattyúk szállítása jelen-
tősen elmaradt a tervezési ponthoz képest, a fő prob-
lémát a szivattyúk rendszeres eltömődése jelentette, 
mely a tervezett magára hagyott üzemet nem enged-
te meg és a szivattyúk rendszeres tisztítását követelte 
meg. Az eltömődés okának felderítése és a probléma 
megoldása során számos tényező együttes hatását ál-
lapítottuk meg, melyek a szivattyúk nem tiszta vízzel 
történő használatára vezethetők vissza. 
Az alábbiakban elemezzük az egyes, a jelleggörbé-
ket és a szivattyú szállítását befolyásoló tényezőket, 
melyek a vizsgált esetben a probléma megoldása felé 
segítettek és tanulságul szolgálhatnak ilyen jellegű 
feladatokhoz. 
Az eltömődés fő okát  első felvetésünkben is abban 
láttuk, hogy a szivattyú szállítása a tervezett szállí-
táshoz képest kb. 25-30%-kal kevesebb, miközben a 
kialakuló munkapontban a szállítómagasság a terve-
zési munkapontbeli érték 70%-a körül alakul. Azaz 
a munkapont jelentős mértékben a katalógus érték 
alatt van. Első feltevésünk kavitációs áramlás, azaz 
a jelleggörbe letörése volt, mely magyarázná a jelen-
tősen csökkent értékeket.
A száraz beépítésű szivattyúk felső beömlésű beton 
szívótérből rövid, vízszintes szívócsövön keresztül, 

mancseren aprított szálasanyagot és egyéb uszadé-
kot tartalmazó nyers szennyvizet emelnek át. A szi-
vattyú járókerekekben folyamatosan eltömődés je-
lentkezett. Egy-egy tisztítás során az 1. ábrán bemu-
tatotthoz hasonló dugót távolítják el a járókerékből. 
Az eltömődést az üzemeltetők a tisztítás utáni álla-
pothoz képest kisebb mértékben (kb. 10-15%) csök-
kenti a térfogatáramból, míg jelentősebb (akár 50%) 
nagyságrendben növeli a szivattyúzás energiaigény-
ből állapítják meg.

1. ábra: A járókerék eltömődése
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Mivel a szivattyúzási gyakorlat inkább a tiszta víz 
szivattyúzásával foglalkozik, az üzemtani problé-
mák és tervezési módszerek is erre koncentrálnak, 
a szennyvíz szivattyúzását az irodalom is „mosto-
hagyerekként” kezeli, viszonylag kevés informá-
ció található erről. Szakirodalmi kutatást végez-
tünk, amelynek eredményeként a következő befo-
lyásoló tényezőket  ebben a tanulmányban foglal-
juk össze. A szennyvíz szállítása során, a szenny-
víz, mint közeg, jelentős viselkedésbeli különb-
séggel rendelkezik az ivóvízhez képest. Ezek je-
lentkezhetnek

– gáztartalom
– homok– és kavicstartalom
– szállasanyag-tartalom
– vegyszertartalom
– viszkozitás 

eltérésben, melyek mind külön-külön hatással 
vannak a szivattyú működésére. A továbbiakban 
ezek hatását fogjuk egyenként elemezni. Fontos 
befolyásoló tényező még a beépítési módja is, ami 
a fenti hatásokat erősíti.

Gáztartalom hatása
A szállított közeg nem tiszta folyadék, jelentős 
mennyiségű oldott gázt is tartalmazhat. Ivóvizek 
esetében az ivóvíz minőségének biztosítása érde-
kében a víz mesterségesen van klórozva. Szenny-
vízben a benne szállított szervesanyag már a csa-
tornában bomlani kezd, és gázok szabadulnak fel. 
A keletkezett gázok részben a folyadékban meg-
kötődnek. A gáztartalom növekedését jelentheti az 
áramlás során a bekeveredés, illetve a gyűjtőterek-
be való beáramlás. Az oldott gázok jelentős hatás-
sal vannak a szivattyú szívóképességére és a jel-
leggörbékre is.
Nem kondenzálódó gázok esetén, azaz ahol a hő-
mérséklet a gáz kritikus hőmérséklete felett van, 
nyomásváltozás hatására nem következik be hal-
mazállapot-változás, a gázbuborékok összerop-
panásuk során adiabatikusan komprimálódnak. 
A kompresszióhoz szükséges energia csökkenti a 
kavitációs intenzitást és a keletkezett zajt is. Tehát 
a nem kondenzálódó gáz a kismértékű kavitációra 

jótékony hatással is van, azaz kismértékű kavitáció 
roncsoló hatása légbeeresztéssel csökkenthető 
(Gülich, 2010).
Levegő beeresztése vagy légbetörés azonban a 
zárónyomás, illetve szállítómagasság csökkené-
sét eredményezi, ezáltal a szivattyú indulásakor a 
visszacsapó szelep nyitásához szükséges nyomó-
oldali nyomást nem tudja előállítani, az áramlást 
nem tudja indítani (Józsa, 2003).
Bohl (Bohl, 1994) bemutatja, hogy az oldott gáz-
tartalom milyen hatással van az NPSHr értékére. 
A 2. ábrán leszívási görbéket mutatunk be azo-
nos Q=áll térfogatáram mellett. A diagram szerint 
a vízhez képest (1. görbe) a tiszta, gázmentes fo-
lyadékkal a szivattyú kisebb NPSHa érték mellett 
is kavitóciómentesen üzemel (3. görbe), míg ol-
dott gázokat tartalmazó folyadék esetén (2. gör-
be) a szivattyú szívóképessége jelentősen romlik.
3-4% elnyelt gáztérfogat-emelkedés jelentős 
NPSHr emelkedést vonhat maga után, így akár 
hozzáfolyásos rendszer esetében is kialakulhat 
kavitáció, amikor az NPSHr értéke jóval 10 m 
alatt van (Józsa, 2003). Az oldott gáz a nyomás 
csökkenésével kiválhat és gázbuborékokat képez, 
majd a folyadékból képződik gőzbuborék. A gáz-
buborékok nem jelentenek komolyabb hatást, míg 
a gőzbuborékok összeroppanása kavitációs erózi-
ót okoz.
A folyadék kavitációs mag tartalma is jelen-
tős mértékben befolyásolhatja az NPSHr értékét 
(Gülich, 2010). 

2. ábra: Oldott gáz hatása az NPSHr értékére 
(Bohl, 1994)

Józsa (Józsa, 2003) szerint kismértékű gáztarta-
lom jelentős, a kavitációhoz hasonló jelleggörbe 



Szivattyúk, kompreSSzorok, vákuumSzivattyúk 2012 53

csökkenést okoz az egész tartományon. Irodalmi 
adatok szerint szennyvíz szállítása esetén ez a je-
lenség gyakran megfigyelhető. Marik Miklós és 
Szabó Ákos (a Hidrodinamikai Rendszerek Tan-
szék korábbi munkatársai) méréseit mutatja be a 3. 
ábra, ahol egy 32-es jellemző fordulatszámú (kes-
keny radiális átömlésű) szivattyú esetén figyelhe-
tő meg a kismértékű (a diagramban százalékban 
megadott) gáztartalom hatása a szivattyú jelleg-
görbéire. Jellegében hasonló változást mutattak ki 
nagyobb jellemző fordulatszámú gépek esetén is.

3. ábra: Gáztartalom növekedés hatása a jelleg-
görbékre (nq=32) (Józsa, 2003)

Homok– és kavicstartalom
A szennyvíz uszadékot is szállít, amelyből jelen-
tős a kavics– és homoktartalom. A homok és só-
der a szennyvízbe bejutó csapadékkal együtt kerül 
be. A szállított kavics és homok jelentős eróziós 
hatást fejthet ki, mely károsítja a szivattyú része-
it. A 4. ábrán bemutatunk egy homokos víz szállí-
tása során jelentős kopást szenvedett járókereket. 
A homok nem csak a járókereket koptathatja el, ha-

nem a szivattyú egyéb részeit, a csigaházat és, rés-
gyűrűs kialakítású szivattyúknál, a résgyűrűt is. Ez 
utóbbi a rosszul beállított réshézaggal megegye-
ző hatást eredményez. A kopások megnövekedett 
hidraulikai, illetve résveszteséget eredményez-
nek, melyek rontják a hidraulikai paramétereket. 
A kopás további eredménye lehet a járókerék di-
namikus kiegyensúlyozottságának megszűnése, 
mely káros rezgések megjelenését okozza, káro-
sítva a gépet, csővezetéket, és a környezetében 
levő további berendezéseket. A kiegyensúlyozat-
lanság főleg az egycsatornás járókerekeknél lép-
het fel, többcsatornás járókerekek esetén a nagyjá-
ból azonos kopásnak köszönhetően kisebb mérté-
kű. A kopás mértéke megfelelő anyagválasztással 
(bronz, rozsdamentes acél, speciális ötvözetek), 
vagy a gép kerámia bevonatolásával csökkenthe-
tő. A szerkezeti elemek koptató hatással szembe-
ni ellenállóképessége megegyezik a kavitációval 
és korrózióval szembeni ellenállóképességgel, 
így megfelelő anyagválasztással mindhárommal 
szembeni védelmet kapunk (Troskolansky, 1976; 
Noskievič, 1969).

4. ábra: Homokos szállítás koptató hatása járó-
keréken (használt és új járókerék)
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További jelenség, hogy a zagyok szállítása so-
rán növekszik a szállított közeg sűrűsége (Józsa, 
2003; Grundfos), torzul a csővezeték és a szivaty-
tyú jelleggörbéje is. Józsa bemutatja a jelleggör-
bék torzulásának jellegét, melyet az 5. ábrán mu-
tatunk be. Az ábrán látható a tiszta (0%) és száraz-
anyag-tartalommal (10%, 20%) rendelkező folya-
dék esetén a csővezeték és a szivattyú jelleggör-
béjének változása, illetve a kialakuló munkapon-
tok (M0, M10, M20).

5. ábra: Szárazanyag-tartalom hatása a csőveze-
ték és a szivattyú jelleggörbére (Józsa, 2003)

Szálasanyag-tartalom
A szennyvízben találhatunk szálasanyagot, mely le-
het akár egyben levő szövet vagy rongy, illetve ele-
mi szál is. 
A szálasanyag, ami részben közvetlenül (pl. 
papírzsebkendő, wc-papír, stb.) kerül be vagy rongy-
ból, nagyobb darabokból mancseren aprítva kerül a 
szennyvízbe. Az üzemeltetők tapasztalata alapján az 
utóbbi időkben egyre növekszik szennyvízben megje-
lenő szálasanyag mennyisége, mely valószínűsíthetően 
az egyre jobb minőségű, műszálakat is tartalmazó erő-
sebb wc-papírnak, papírzsebkendőnek és törlőkendők-
nek köszönhető. Az elemi szálak csomóba össze tudnak 
nemezelődni, mint az a bemutatott képeken megfigyel-
hető. A szálasanyag jó ragasztója a szappan, mosószer, 
amit a szennyvíz szintén tartalmaz. Az összeállást elő-
segíti a forgó, perdületes áramlás.
Az összeállt szálasanyag eltömíti a járókerék lapátcsa-
tornáit, ezzel rontva a szállítási tulajdonságokat. Mint 

azt a problémafelvetés során is ismertettük, az üzemel-
tetői tapasztalat alapján az eltömődés kisebb mértékben 
(kb. 10-15%) csökkenti a térfogatáramot, míg jelentő-
sebb (akár 50%) nagyságrendben növeli a szivattyúzás 
energiaigényét. Az alábbiakban bemutatjuk jelleggörbe 
mérési eredményeinket eltömődött és tisztítás utáni ál-
lapotban. A vizsgált szivattyú jelentős réshézag-kopás-
sal rendelkezett a mérés során, ezért került a munka-
pont a névleges értéktől jelentősen kisebb térfogatára-
mokhoz, és ezért alakult ki perdületes áramlás a szívó-
csőben. A 6. ábra a szivattyú térfogatáram - szállítóma-
gasság, míg a 7. ábra a térfogatáram - bevezetett telje-
sítmény jelleggörbéket mutatja. A szállítómagasságnál 
az értékek jelentős mértékben csökkentek az eltömődés 
hatására, a teljesítményfelvétel jelleggörbe a katalógus 
szerint (és tisztítás után is) eső jellegének a tendenciája 
is megváltozott, eltömődve emelkedő tendenciájú lett.
A szálasanyag további káros hatása, hogy az elemi szá-
lakra a nem kondenzálódó gáz kis buborékok formájá-
ban rátapadhat, így növekedhet a folyadék gáztartalmá-
nak mennyisége is.

6. ábra: Q-H jelleggörbe eltömődött és tisztítás 
utáni állapotban

7. ábra: Q-P jelleggörbe eltömődött és tisztítás 
utáni állapotban



Szivattyúk, kompreSSzorok, vákuumSzivattyúk 2012 55

Vegyszertartalom
A szennyvíz tartalmaz vegyszereket is, alapvetően 
szappant, mosogatószert, mosószert, illetve min-
denféle tisztítószereket. Koncentrációjuk azon-
ban nem jelentős, így, főleg a maró hatású tisztí-
tószerek okozta tönkremenetellel nem jelentős té-
nyező, azonban mindenféle mosószerek kismérté-
kű koncentrációja a folyadék felületi feszültségét 
jelentősen módosítja. A csökkenő felületi feszült-
ség rontja a szívóképességet, mint azt a BME Hid-
rodinamikai Rendszerek Tanszékén elvégzett ko-
rábbi vizsgálatokból megfigyelhetjük. (8. ábra). A 
szappan jelenléte nagyobb térfogatáram értékek-
nél egyre növekvő eltérést, emelkedő NPSHr érté-
ket eredményez.
A 8. ábrán bemutatott diagramban a vízhez az ipa-
ri gyakorlatnak megfelelő 0,2%-os tömegarány-
ban adtunk hozzá mosószert, e kismértékű kon-
centráció az adott gép munkapontja környékén 
okozta a diagramon bemutatott eltérést.

8. ábra: Q-NPSH jelleggörbe tiszta vízzel és mo-
sószeres vízzel

Viszkozitás
A szennyvíz viszkozitása is eltérhet a tiszta víz-
től, Józsa (Józsa, 2003) közöl diagramokat a visz-
kozitás hatására. A jelleggörbék megváltozásának 
trendjét mutatja be a 9. ábra. A redukció mértéke 
további diagramok alapján becsülhető, azonban az 
eredeti görbékhez képest romlanak a jellemzők a 
viszkozitás növekedés hatására.

9. ábra: Viszkozitás növekedésének hatása a jel-
leggörbékre (Józsa, 2003)

Összefoglalás
A vizsgált szivattyúk esetében korábban is megfi-
gyelhető volt, hogy a szállítás a beépítési helytől 
függött is, tehát ugyanaz a szivattyú a megcserél-
ve egy másikkal a beépítés helyétől függően mű-
ködött. A bevezetés kialakításának köszönhetően 
az egyes szivattyúkra érkező szennyvíz gáztartal-
ma és szárazanyag tartalma is különböző lehet, így 
a 3. ill. 5. ábrának megfelelően más mértékű a jel-
leggörbe torzulása. A szivattyún korábban elvég-
zett jelleggörbe-mérések eredménye alapján nem 
kavitációra utaló jelenség miatt torzulnak a jelleg-
görbék, az letörést jelentene, nem a teljes tartomá-
nyon történő paramétercsökkenést.
A vizsgált szivattyúk – részben a gázos, zagyos fo-
lyadék szállításának köszönhetően – messze a ter-
vezési pont térfogatáramától elmaradó üzemálla-
potban működnek. A szivattyúkat perdületmentes 
beáramlásra tervezik, ekkor a szívócsőben is 
perdületmentes (forgásmentes) áramlás. A szivaty-
tyú járókerék belépő szögét úgy alakítják ki, hogy 
az a tervezési pontban perdületmentes beáramlás-
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nál adja az legjobb hatásfokot. Ha nem a tervezé-
si pontban vagyunk, vagy a rááramlás szöge válto-
zik, a szivattyú belépési vesztesége megnő, és ez-
zel az NPSHr értéke is megnő (Tuzson, 2000). A 
tervezési pontnál kisebb térfogatáram esetén a la-
pát szívott oldalán, míg tervezési térfogatáram fe-
lett a lapát nyomott oldalán jelentkezik a kavitáció 
(Józsa, 2003).
A tervezési pontban a belépés perdületmentes, így 
a szívócsőben sincs forgás. Azonban, ha a terve-
zési ponttól eltávolodunk, nem perdületmentes 
az áramlás, azaz a szívócsőben a folyadék forog. 
Ez a forgásos áramlás a szennyvízben úszó szá-
lakat, a tartalmazott szappan, mosószer segítségé-
vel összetapasztja, és ezek aztán nagyobb csomó-
kat képezve a járókerékben a belépő élen fenna-
kadva eltömítik a lapátcsatornát.
A beömlésnél a keletkező gázok mellé még leve-
gő is keveredik be, a szállított homok és kavics 
alapvetően a beömléshez közelebbi gépek kopá-
sát okozza. Azonban a szállított közeg száraz-
anyag- és gáztartalma a szállítómagasság csök-
kenését eredményezi. Ez munkapont eltolódást 
is jelent a tervezési ponttól, így a beáramlás nem 
lesz perdületmentes, ezzel a szívócsőben is forgó 
áramlás alakul ki. A forgó áramlás segíti az elemi 
szálak összenemezelődését, az összenemezelődött 
csomók a járókerékben megakadnak és eltömítik 
azt. Az eltömődés tovább gerjeszti e folyamatot.

Dr. Pandula Zoltán, okl. gépészmérnök, 
egyetemi adjunktus

Hajgató Gergely, okl. gépészmérnök, 
B.Sc, M.Sc. hallgató 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
Tel.: +36 1 463 1680

Email: pandula.zoltan@hds.bme.hu
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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.

A Collin Center Plusz Kft az Ön felkészült és 
tapasztalt együttműködő partnere  szennyvíz-

szivattyúzással kapcsolatos javítás-karbantartási, 
beszerzési és szakértői tevékenységében.

Szolgáltatásaink
o Szennyvízszivattyúk javítása, helyszíni 

karbantartása
o Szivattyúk és alkatrészeinek forgalmazása
o átemelő karbantartás, tisztítás, dugulás 

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

diagnosztizálása 400kW-ig
o Fazonhuzalos tekercselés, 

vákuumimpregnálás
o Tartó és csatlakozóelemek gyártása
o Forgó tömegek dinamikus 

kiegyensúlyozása 2500 kg-ig
o Sb-Rb berendezések javítása, minősítése
o Szivattyúk bérbeadása

o Rendszerelemzés, 
alkalmazástechnikai szaktanácsadás 

Együttműködés
Együttgondolkodó és együttműködő partner kapcsolatot
kínálunk, ahol cégünk megszerzett szakmai tudását és
tapasztalatát megbízóink szolgálatába állítjuk. az egyszerű
gépjavításon túl rendszerelemzések és alkalmazástechnikai
kérdések területén nyújtunk segítséget az optimális
üzemeltetés biztosítása érdekében.

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.

Célunk 
a ránk bízott feladatokkal megrendelőink hosszú távú érdekeit
szolgáljuk a műszaki megfontolásokon túli gazdaságossági
szempontok egyidejű figyelembevételével. a komplex
gondolkodással és munkavégzéssel vevőink elégedettségének
növelését célozzuk meg.

www.collin.hu

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

Technológiai vegyszeradagolók
•	 motoros	meghajtású,	hidraulikus	erôátvitelû	
	 membrános	vagy	dugattyús	adagolófejû	szivattyúk

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

Fogaskerék szivattyúk
•	 viszkózus,	nehezen	folyó	közegek,	ragasztók,	olajok	szállítására
•	 API	676
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Forgalmazó és szerviz :  Prof i laxis  Kft .   •   prof i laxis .hu
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Nagyteljesítményű centrifugálszivattyúk
•	 ivóvízellátás,	belvízvédelem,	öntözés,	ipari	technológiák

Függőleges tengelyű turbinaszivattyúk
•	 vízmûvek,	öntözôrendszerek,	árvízmentesítés,	olajfinomítók

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

Búvár kútszivattyúk 4”, 6”-20”
•	 lakossági	vízellátás	
•	 automata	locsolórendszerek	táplálása
•	 élelmiszeripari	üzemek	vízellátása

Zagy- és iszapszivattyúk
•	 munkagödrök,	építkezések,	zsompok,
	 szántóföldek,	bányák	víztelenítése

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

Kevert átömlésű, dugulásmentes szivattyúk
•	 esôvíz-,	szennyvízátemelô
•	 árvíz	mentesítô	szivattyúk	

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

Vízszivattyúk
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Profi laxis  Kft .  2049 Diósd,  Vadrózsa u.  13.  Tel . :  06 23 545-293,  06 23 545-393
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Díjnyertes nagyméretû, hegesztett 
házú, kettôsbeömlésû Ganz-szivattyúk 

A Ganz Engineering új piaci szegmenst nyitott a nagyméretû, hegesztett házú, kettôsbeömlésû szivattyúk kifejlesztésével, 
amelyért a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a vállalatot a 2009. évi Ipari Innovációs Nagydíjban részesítette.

Ganz Engineering opened a new market segment by developing large double-suction pumps with a welded case, for 
which the Ministry for National Development and Economy granted the company the Industrial Innovation Award in 2009. 
The development took place first of all on the basis of the requirements of dry power plant cooling systems. GEA EGI 
Energiagazdálkodási Zrt., based in Budapest, is widely known as the supplier of Heller-Forgó indirect dry cooling systems, 
which are best used mainly where the necessary cooling water cannot be supplied or where it can only be supplied at a 
very high cost. The system operates with pumps circulating a large amount of water in a closed system. These pumps draw 
water directly from the steam turbine condenser. It is a continuous operation, so high pump efficiency and the low self-
consumption of the system are of basic significance. Some of the energy put in by the circulating pumps can be gained back 
with recuperation turbines, which also reduces the self-consumption of the system.

Das Ganz Engineering hat ein neues Marktsegment durch die Entwicklung der großen Pumpen mit geschweisstem Gerüst, 
Doppeleinlauf eröffnet, wofür das Unternehmen 2009 von dem Nationalen Entwicklungs- und Wirtschaftsministerium den 
„Industriellen Innovationsgroßpreis“ erhalten hat. 

A fejlesztés elsősorban az erőművi száraz hű-
tőrendszerek igényei alapján történt. A buda-
pesti székhelyű GEA EGI Energiagazdálkodá-
si Zrt. világszerte ismert a Heller-Forgó féle 
indirekt száraz hűtőrendszer szállítójaként, 
melynek alkalmazása főleg ott célszerű, ahol 
a szükséges hűtővíz nem, vagy csak nagyon 
drágán biztosítható. A rendszer nagy mennyi-
ségű kondenzvíz zárt rendszerben való kerin-
getésére szolgáló szivattyúkkal működik. E 
szivattyúk közvetlenül a gőzturbina konden-
zátorából szívnak, jó szívóképességre van te-
hát szükség. Folyamatos üzemről van szó, te-
hát a magas szivattyú hatásfok s ezáltal a rend-
szer alacsony önfogyasztása alapvető fontos-
ságú.
A szivattyúk gyártási idejét a nagyméretű ön-
tőminták erősen megnövelik, ennek elkerü-
lése lemezből hegesztett házzal lehetséges, 
mely azonban áramlástechnikailag is kedve-
ző formájú kell legyen. A hegesztett konstruk-
ció emellett súlycsökkentést – mint pótlólagos 
előnyt - is jelent. A keringető szivattyúk által 
betáplált energia egy része rekuperációs tur-
binákkal visszanyerhető, így a rendszer önfo-

gyasztása tovább csökken. A modern megol-
dás a közös tengelyű motor-szivattyú-turbina 
gépcsoport, mely így egyetlen elektromotor-
ral megoldja a kettős feladatot. 

A fejlesztés fő fázisai a következők voltak:
1. Hidraulikai fejlesztés
2. Új konstrukciós megoldások
3. Próbatermi átvétel megoldása

A szívóképesség javítása érdekében új típusú - 
csökkentett előperdületet adó - szívóteret ter-
veztünk s azt összehangoltuk a járókerékkel. 
A járókerék és csigaház közé támlapátkoszorú 
került. Bár erre elsősorban szilárdsági, merev-
ségi okból volt szükség, a támlapátokat áram-
lástechnikai szempontok figyelembevételével 
alakítottuk ki. A szívóképességet és a hatás-
fokot, továbbá a teljesítményjellemzőket mo-
dellméréssel pontosítottuk. A ház konstrukci-
ós kialakításánál a szerkezet merevségét el-
lenőriztük, e célból modellen feszültségop-
tikai vizsgálatokat és FEM számításokat vé-
geztünk a nyomás alatti rugalmas deformáció 
meghatározására. 
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A vizsgálatokkal megállapítottuk, hol kell 
a ház merevségét növelnünk. Segített ebben 
az a felismerés, hogy elsősorban az osztósík 
és a csapágyházak által definiált tengely kö-
zépvonal változatlanságát kell biztosítanunk. 
A tényleges deformációkat a nyomáspróba 
alkalmával mértük. E mérések kiterjedtek a 
csatlakozó csonkokon ható erők okozta defor-
mációk meghatározására is. A végleges konst-
rukciónál a ház alsó részét egy zsámolyszerű 
szerkezet veszi körül, amely igen jól használ-
ható merevsége okán a szivattyúház lefogásá-
ra is. A zsámoly egyúttal egy járószintet bizto-
sít a csúszógyűrűs tömszelencék, a csapágyak 
és a segédcsövezés kezeléséhez.
A csigaház és a szívótér élhajlítással előállít-
ható kiteríthető lemez szegmensekből áll ösz-
sze. A kiterítési feladatok esetenként saját spe-
ciális szoftverek alkalmazását is szükséges-
sé tették. A szegmensek kialakításnál ügyel-
ni kellett az áramló víz iránytöréseinek, mint 
veszteségforrásnak a csökkentésére.  A hely-
színen bebetonozandó alapkeret bölcsőszerű 
és alkalmas a szivattyú szállítás közbeni alá-
támasztására is. A szivattyú helyzete a hely-
színen az alapkerettel együtt és ahhoz képest 
is állítható. Az olajba merülő gördülőcsap-
ágyaknál a tengelykivezetés súrlódásmentes, 
az olajkiszóródást célszerű csapdákkal kerül-
jük el.
A szivattyú segédüzemet pl. hűtővízellátást 
nem igényel.

A fő jellemzők:
Térfogatáram max. Q = 5.5 m3/s
Szállítómagasság max. H = 45 m
Hatásfok η = 90% 
Fordulatszám n = 425-490 RPM
Szívóképesség NPSHr = 5 m
Tejesítményfelvétel max. P = 2.5 MW
Szivattyú tömege 15 t 

Az alaptípuson kívül kiszállításra kerültek ki-
sebb teljesítményű illetve nagyobb jellem-

ző fordulatszámú típusok is, a fejlesztést a tí-
pusválaszték bővítésének irányában kíván-
juk folytatni. A nagyméretű szivattyúk átvé-
teli méréseinek lebonyolítására a Ganz saját 
próbaállomása alapvetően alkalmas (teljesít-
mény, térfogatáram, méretek tekintetében), 
teljesen új feladatot jelentett azonban a tel-
jes motor-szivattyú-turbina gépcsoport mé-
rése, az u.n. „string test” mód bevezetése. A 
szivattyú és turbina vízoldali teljesítménye 
(ρgQH) és a gépcsoport felvett teljesítménye 
viszonylag egyszerűen mérhető, a szívóké-
pesség szívóoldali fojtással illetve a medence 
szint változtatásával megoldható. A szivaty-
tyú önmagában szintén megmérhető (szükség 
esetén redukált fordulatszámon), így elegen-
dő információ van a vízgépek saját paramé-
tereinek kiértékelésére, emellett a teljes gép-
csoport hasznos teljesítménye és hatásfoka is 
értelmezhető. Versenyképesség előnyről van 
szó, hiszen ez egy helyszíni körülményekhez 
hasonló üzemmódban, de próbatermi pontos-
sággal végezhető komplex minőség-ellenőr-
zés, ahol a hidraulikai jellemzők mellett a gé-
pek működése is ellenőrizhető. 

DVSK1100 szivattyúház felső rész összeállí-
tása
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Szivattyúház alsó rész a rajzasztalon

Szivattyú osztósík

Járókerekek

String test a próbateremben. 

Szivattyúk szállításra készen 

Motor-szivattyú turbina gépcsoport az erő-
műben
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Végeredményben a vállalat e fejlesztéssel új 
piaci szegmens nyitását érte el. 
A fejlesztésért a Nemzeti Fejlesztési és Gaz-

dasági Minisztérium a Vállalatot a 2009. évi 
Ipari Innovációs díjban részesítette.

Dr. Csemniczky János
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Xylem Water Solutions 
Magyarország Kft.

2045 Törökbálint, Tópark u. 9.
Tel:  +36 23 445 700, 

email: xylem.kft@xyleminc.com
www.xylemwatersolutions.com/hu

JÖVŐJÉT!

OLDJUK MEG

A VÍZ
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MAVÍZ Nívódíj – Flygt PS200 
intelligens frekvenciaváltó 

szennyvizes alkalmazásokhoz
A szennyvíz szivattyúzási alkalmazásokban vezetô FLYGT márka gyári képviseletének, az ITT Water & Wastewater 
Magyarország Kft-nek a neve Xylem Water Solutions Magyarország Kft-re változott. A Xylem Water Solutions Kft. büszkén 
mutatja be Flygt PS 200 frekvenciaváltóját, mellyel elnyerte a MAVÍZ Nívódíj kitüntetését is.

The name of ITT Water & Wastewater Hungary Ltd factory representative of brand name FLYGT leading in wastewater pumping 
applications has been changed to Xylem Water Solutions Hungary Ltd. Xylem Water Solutions Ltd is proud of showing its Flygt 
PS 200 frequency changer which has won MAVÍZ Award as well. 

Der Name der Betriebsvertretung der unter den Abwasserpumpenanwendungen führenden Marke FLYGT, der Firma ITT Water & 
Wastewater Magyarország Kft hat sich auf Xylem Water Solutions Magyarország Kft geändert. Die Firma Xylem Water Solutions 
Kft. stellt seinen Frequenzwechsler Flygt PS 200 stolz vor, mit dem er den „MAVÍZ“ Niveaupreis auch gewonnen hat. 

Szennyvíz szivattyúzási alkalmazásokra 
kifejlesztett frekvenciaváltó

A víziparban működő forgó berendezések (ál-
talában szivattyúk) meghajtására a legkorsze-
rűbb megoldás a frekvenciaváltó. A beruházá-
si költségek esetenként magasabbak lehetnek, 
ugyanakkor az energiafelhasználás jóval kisebb, 
mint más üzemeltetési módok esetén. Egy intel-
ligens, kifejezetten szivattyúzási alkalmazások-
ra kifejlesztett frekvenciaváltó további üzemelte-
tési előnyöket és megtakarítási lehetőségeket tar-
togat az üzemeltetők számára. A Xylem Water 
Solutions Kft. Flygt PumpSmart frekvenciavál-
tóját a szivattyúzási megoldásokban élen járó 
vállalat fejlesztette ki, olyan egyedülálló funk-
ciókkal, mint az érzékelő nélküli áramlásmérés 
(SMARTFLOW), szivattyú jelleggörbéjének vál-
toztatása (SMARTCONTROL), fejlett szivattyú-
védelem, dugulás elhárítás, kavitáció elleni véde-
lem és leghatékonyabb üzemállapotban történő 
működtetés (Flow Economy).

Műszaki leírás
A frekvenciaváltók napjainkban egyre fontosabb 
szerepet töltenek be a szennyvíztovábbításban. Az 
energia megtakarítás szempontjából a szerepük 
meghatározó, de emellett nő a szivattyúk – és álta-
lánosságban véve az egész rendszer - üzembizton-

sága, élettartama is. A szivattyúk működtetésének 
optimalizálása a teljes rendszer fejlesztésének leg-
egyszerűbb módja, és sokkal jobb eredményekhez 
vezet, mint az egyéb járulékos fejlesztések (fe-
lületi bevonatok, stb.). Frekvenciaváltó alkalma-
zásával az élettartam költség (LCC – Life Cycle 
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Cost) jelentősen csökkenthető. A fejlett szivaty-
tyúzási rendszerekben a Flygt PS200 PumpSmart 
frekvenciaváltó a leghatékonyabb munkapontban 
üzemelteti a szivattyút, kiküszöbölve a túlmérete-
zésből adódó veszteségeket. A hő- és zajkibocsá-
tás csökken, emellett a szivattyú rezgése is kisebb 
lesz.
Egy korszerű frekvenciaváltó sok olyan szolgál-
tatással rendelkezik, amelyek segítenek a hatéko-
nyabb üzemeltetésben. A Flygt PS200 frekvencia-
váltó SMARTFLOW funkciója külső távadó nél-
kül képes a szállított vízmennyiség meghatározá-
sára. A szivattyúgörbe adataiból és egy egyszerű 
kalibrációs felpörgetés segítségével a paramétere-
zés könnyen elvégezhető. Ha nincs szükség hitele-
sített elszámolásra, a funkció szükségtelenné teszi 
külső átfolyásmérő beépítését. A SMARTFLOW 
funkció segítségével a PumpSmart automatikusan 
kiszámítja a folyadékszállítás hatásfokát is, mivel 
folyamatosan figyeli a bemenetén az áram- és fe-
szültségértékeket, valamint a teljesítmény-ténye-
zőt, melyből a bemeneti teljesítmény (kW) ki-
számítható. Az üzemeltető napról-napra, hónap-
ról-hónapra nyomon követheti a szivattyúzás ha-
tásfokát és annak esetleges változásait.
A szivattyúvédelem a frekvenciaváltós hajtás ese-
tén igen összetett feladat. Maximális fordulaton 
történő hajtás esetén a védelem beállítása egysze-
rű, hisz a szivattyú terhelése arányos a szállított 
mennyiséggel. Alacsonyabb fordulatszám mellett 
az áramfelvétel kisebb, így egyéb tényezőket is fi-
gyelembe kell venni, mint a terhelés típusa, me-
chanikai veszteségek, örvényáram veszteségek, 
járókerék típusa, szivattyú elhasználtsági foka, 
működtetés módja, szállított anyag fajsúlya. A szi-
vattyúvédelem beavatkozása is többféle lehet. Sok 
olyan elfogadható körülmény léphet fel, amikor a 
szivattyúnak a minimum fordulatszáma alatt kell 
üzemelnie. A PumpSmart a szállított mennyiség 
folyamatos figyelésével képes a szívó- vagy nyo-
mott oldali dugulások érzékelésére.
A Flygt PS200 frekvenciaváltó szoftverét szivaty-
tyúzási technológiákat fejlesztő vállalat készítette, 
további hasznos funkciók is rendelkezésre állnak.

A Szivattyú Tisztítási Ciklus egy olyan beépített 
szolgáltatás, amely folyamatosan figyeli a szivaty-
tyú dugulását. Ha akadályt észlel a járókerékben, 
a szivattyút leállítja, kétszer 30 másodpercen ke-
resztül (szabadon beállítható időtartam) visszafelé 
megforgatja. Ezután ismét felpörgeti a szivattyút, 
és amennyiben a szennyeződés nem került kilö-
késre, riasztási üzenetet küld az üzemeltetőnek. A 
tisztítási ciklus kézi üzemmódban is aktiválható. 
Gyakorlati tapasztalatok alapján a funkció segítsé-
gével a dugulások kb. 70%-át sikerül kezelői be-
avatkozás nélkül elhárítani.
A szívóoldali nyomásérték figyelésével a 
PumpSmart képes a kavitáció kialakulásának 
megelőzésére a szivattyú sebességének csökken-
tésével. Túl alacsony nyomás esetén a frekvencia-
váltó automatikusan leáll.
 

Energia megtakarítás, környezetvédelem
Az energia megtakarítás nem kizárólag a közvet-
len fogyasztási költségek csökkentése szempont-
jából fontos, de a környezet terhelése – többek kö-
zött a CO2 kibocsátás - is csökkenthető. Szivaty-
tyúk üzemeltetésekor a jelentős meddő teljesít-
mény miatt nagy mértékben csökkenthető az ener-
giafogyasztás frekvenciaváltó beépítésével. A 
frekvenciaváltó a cosφ értéket közel 1-re korrigál-
ja, emellett a fordulatszám csökkentésével arányo-
san csökken a fogyasztás is. Viszonyításképpen: 
ha a szivattyú fordulatszámát 20%-kal csökkent-
jük, az energia felhasználás 50%-kal csökken.
A szivattyúk indításához – a tehetetlenség és egyéb 
okok miatt – többlet energiafelhasználás szüksé-
ges. Frekvenciaváltó alkalmazásával az indítások 
száma jelentősen csökkenthető, így további 5-8% 
energiafelhasználást érhetünk el. Nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy ebben az esetben csökken a 
szivattyú – és a hálózat egyéb elemeinek – mecha-
nikai terhelése is, amely az alkatrészek hosszabb 
élettartamához, a karbantartási költségek csökke-
néséhez vezet.
A PumpSmart a beépített fejlett szivattyúzási al-
goritmus segítségével – a szállított vízmennyiség 
és a felhasznált energia ismeretében – képes a szi-
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vattyút a rendszer legjobb hatásfokú pontjában 
üzemeltetni, amíg a rendszer paraméterei ezt lehe-
tővé teszik (a folyamatváltozó(k) aktuális értéke a 
minimális és maximális érték között van).
Nem csak az üzemeltetés során takaríthatunk meg 
költségeket, hanem a beruházás során is. Főleg na-
gyobb teljesítményű szivattyúk esetén jelentősen 
csökkenthető a szükséges energia lekötés mérté-
ke, így az áramszolgáltatónak fizetendő egysze-
ri és havidíjak csökkennek. A PS200 frekvencia-
váltó szoftvere tartalmazza a szükséges szabályo-
zó algoritmusokat, szivattyúvezérlési logikákat és 
adatátviteli előírásokat, így nem szükséges továb-
bi PLC az átemelő működtetéséhez.
Minden olyan alkalmazás esetén, ahol a beépí-
tett mennyiségmérő nem elszámolás alapját képe-
zi, elhagyható annak beszerzése. Megtakarítható 
a kiépítés gépészeti (csővezeték, szerelvény), épí-
tészeti (mérőakna) és villamos (vízszigetelt kötő-
doboz, kábelezés) költsége, mivel ±5%-os pontos-
sággal leolvasható a szállított mennyiség. 

A PS200 természetesen többszivattyús rendszerek 
működtetésére is alkalmas.
Az LCC költségeket elemezve megállapítható, 
hogy egy adott rendszer működési élettartama so-
rán a beruházási költségek az élettartam költségek 
kb. 10%-át, az üzemeltetési költségek (energia fel-
használás, karbantartás, szerviz, stb.) kb. 90%-át 
teszik ki. A PumpSmart frekvenciaváltó nem csak 
az energia felhasználást csökkenti, de fejlett be-
épített szivattyúvédelmi funkcióinak köszönhető-
en elkerülhetőek a szivattyú súlyos meghibásodá-
sai, illetve csökkenthetőek a beruházási költségek 
is – nem szükséges egyéb motorvédelmi eszközö-
ket beépíteni a vezérlőszekrényekbe. A lágyindí-
tás és -leállítás pedig csökkenti a rendszer elemei-
nek elhasználódását, kopását.
A Xylem Water Solutions Magyarország Kft. 
Flygt PS200 intelligens frekvenciaváltója a szi-
vattyú teljes életciklusa során gondoskodik annak 
hatékony és biztonságos üzemeltetéséről.
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Az új, központosított hűtőüzem éves szinten 800.000 
kWh energiamegtakarítást eredményez, és optimális 
működést biztosít Dánia második legnagyobb kórhá-
zában. A stabilitás és hatékonyság a két kulcsszó a 
dániai Skejby városában található Egyetemi Kórház 
új centralizált hűtőüzemében. Ez a kórház Aarhus-t, 
Dánia második legnagyobb városát látja el. A kór-
házban beüzemelésre került a korábbi nagyszámú 
decentralizált hűtőegység helyett egy új, központi 
hűtőüzem 2,5MW hűtőkapacitással. Ezáltal javul a 
sebészeti kórtermek, szkennerek, szerver szobák és 
IT berendezések hűtésének stabilitása és megbízha-
tósága. Ez egyben elősegíti a felügyeleti részleg szá-
mára az egész hűtőüzem még hatékonyabb vezérlé-
sét és működtetését – a korábbinál jelentősen keve-
sebb energiafelhasználás révén. Becslések szerint a 
kórház éves szinten 800.000 kWh energiát fog meg-
takarítani, köszönhetően az újonnan üzembe helye-
zett, igen hatékony hűtő-, és fűtőrendszernek. Az új 
rendszer egyesíti magában a hűtőrendszert a fűtő-
rendszerrel, egy kézenfekvő megoldás, amely még 
nemigen terjedt el széles körben világszerte.

Nagy hatékonyságú fűtőszivattyúk 
és hőcserélők

Az új hűtőüzem 2 nagy levegő/folyadék szivaty-
tyút, 9 léghűtéses hőcserélőt és számtalan kompresz-
szort tartalmaz. A SAB LightTM egységek gyártója 
a Johnson Controls. Danfoss VLT® frekvenciavál-
tók szabályozzák az egységek fordulatszámát. Az új 
technológia a frekvenciaváltókkal kiegészülve éri el 
a jelentős energiamegtakarítást. A nyári hónapokban, 
júniusban, júliusban és augusztusban a hőszivattyúk 
szállítják a kórház számára az összes szükséges hő-
mennyiséget. Ennek köszönhetően nincs szükség to-
vábbi extra hőre a közszolgáltatói hálózatból. A nyár 
folyamán a hűtés során keletkező többlethő később 
felhasználásra kerül. A téli hónapokban a hőszivaty-
tyúk kevesebb mennyiségű hőt szállítanak, miköz-
ben a fűtésről a fő fűtésszolgáltató, az AffaldVarme 
Aarhus gondoskodik. 
A 2 db 180 kW teljesítményű hőszivattyú (2 darab, 
2 külön hűtőkörrel, egy egységbe építve) 35/80°C 
hőmérsékletre lett tervezve. Jelentős és fontos 
energiamegtakarítást érnek el, köszönhetően annak, 
hogy újrahasznosítják a felszabaduló hőt, ahelyett, 
hogy kiengednék a levegőbe. „A szivattyúk COP ér-
téke (coefficient of performance = jósági tényező) 

Jelentôs energiamegtakarítás 
Danfoss frekvenciaváltókkal Dánia 
második legnagyobb kórházában
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3,6 vagy magasabb, a külső hőmérséklettől és a hű-
tési igényektől függően. Ez azt jelenti, hogy a szivaty-
tyúk fűtési teljesítménye 3,6-szorosa a felvett villa-
mos teljesítménynek. A régi rendszerben a jósági té-
nyező 2 és 3 között volt, így elmondhatjuk, hogy az új 
hőszivattyúk bevezetése energiatakarékos megoldás-
nak bizonyult.” – mondja Svend Madsen, az új hű-
tőrendszer felelős beüzemelője a Johnson Controls 
képviseletében.

A környezeti hőcserélők az Aarhus Egyetemi 
Kórház tetőterében. A hőcserélőkre VLT® HVAC 
Drive FC102, 90kW, IP55 védettségű, és VLT® 
HVAC Drive FC 102, 5,5kW, IP55 védettségű 

frekvenciaváltók lettek telepítve.

A hőcserélők jósági tényezője is magas: 5, vagy et-
től is magasabb, függően a hűtési igényektől és a kül-
ső hőmérséklettől. A Danfoss 90kW-os frekvencia-
váltói, a vezérlőrendszerrel együtt felügyelet alatt 
tartják a rendszer működését, így csakis az aktuáli-
san szükséges hűtési teljesítményt állítják elő. Egy 
5,5 kW-os VLT® frekvenciaváltó hajtja a szivattyút 
a hűtőrendszerben, amely a nagy VLT® frekvencia-
váltó sebességéhez mérten szabályozza a hajtást, a 
hűtési követelményeknek megfelelően.

Könnyebb vezérlés és karbantartás
Az új PLC-s felügyeleti rendszer méri és kiértéke-
li minden egyes készülék hatékonyságát a hőcseré-
lők és hőszivattyúk megfelelő kombinációjának biz-
tosítása érdekében, hogy ezáltal mindig a legoptimá-
lisabb, azaz a leginkább hatékony működés legyen 
megvalósítható. Íme egy példa: ha 3 hőcserélő mű-

ködik teljes terheléssel, akkor a felügyeleti rendszer 
ugyanezt a hűtési teljesítményt tudja biztosítani 4 hő-
cserélő 80%-os terhelésével, és kevesebb energia fel-
használásával. Ezáltal a CO2 kibocsátás is a mini-
málisra csökkenthető. Sven Madsen elmagyarázza, 
hogy a hűtőrendszer télidőben a szabad hűtés elvét 
használja, felhasználva a hideg napokat, azaz nincs 
kompresszoros hűtés ezalatt az idő alatt.” Az is na-
gyon fontos az energiamegtakarítás szempontjából, 
hogy a hőcserélőkből távozó többlethő újrafelhasz-
nálásra kerül fűtési célokra, és nem kerül ki a sza-
bad levegőbe.” –teszi hozzá. Ezt a kiemelkedően ha-
tékony centralizált hűtőrendszert sokkal könnyebb 
megfigyelés alatt tartani, vezérelni és karban tarta-
ni, mint azt a sok régi hűtőegységet külön-külön. 
„Az egész rendszer komputerizált és PLC vezérelt, 
így a fizikai megfigyelést a minimumra lehetett csök-
kenteni. A tervezési fázisban és a beüzemelés során 
mindvégig szorosan együttműködtünk az operatív 
osztállyal. Ők azok, akik napi rendszerességgel fog-
nak dolgozni az üzemben, így az ő véleményük na-
gyon fontos a projekt szempontjából.” Mondja Lars 
Torp Larsen az Alectia tanácsadó konzultációs mér-
nök szakembere. Ha pl. az egyik hűtő kisebb telje-
sítménnyel működik a többihez képest, a személyzet 
kap egy riasztást erről, így azonnali intézkedés kö-
vetkezik, a rendszer optimális működésének vissza-
állítása érdekében. Egy CTS rendszer figyeli a kü-
lönböző paramétereket, amelyek az IT megfigyelő-
rendszer hatékonyságát hivatottak biztosítani. Poul 
Hvid Nielsen , az Aarhus Egyetemi Kórház Műsza-
ki Osztályának vezetője nagyon elégedett: „A kór-
ház valójában dupla biztonsággal működik. Kórház 
lévén az ellátás maximális biztonsága számunkra el-
engedhetetlen.”

A kórház bővítése folyamatos
Poul elmagyarázza, hogy nemrégiben 3 nagyobb 
épületet emeltek a kórház főépülete köré, és az új, 
centralizált hűtőüzem az egyre növekvő hűtési igé-
nyeknek megfelelően került kialakításra. „ A hűtő-
üzem úgy lett megtervezve, hogy a forró nyári na-
pokban se legyen fennakadás, ha egy-egy hűtőbe-
rendezés vagy hőszivattyú meghibásodik.”- mond-
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ja. A kórház Dánia legfontosabb kórházai közé tar-
tozik, amely az elkövetkezendő években több, mint 
kétszeresére fog növekedni. „A projektcsapat igyek-
szik összhangot teremteni a meglévő kórház épüle-
tek felújítása és az időközben beindult újabb épít-
kezések között. Azt gondolom, sikeresek voltunk eb-
ben.” – mondja Poul. Azonban az újonnan létesített 
hűtőüzem egyedül nem lesz képes ellátni az időköz-
ben felépülő újabb épületek mindegyikét. Ezért idő-
vel egy második hűtőüzem is létesítésre kerül, s maj-
dan a 2 üzem együtt látja el a feladatot, illetve egy-
mást váltva tudják kielégíteni a hűtési igényeket.

Környezetbarát megoldás

VLT® HVAC Drive FC 102, 37 és 55 kW, IP55 
védettségű frekvenciaváltók a központi gépházban.

„Mivel számos régi hűtőegység kiöregedett és helyet-
tesítésre került, valamit tennünk kellett ebben a helyzet-
ben. Az új hűtőrendszer nemcsak sokkal hatékonyabb, 
hanem sokkal inkább környezetbarát megoldás, mint 
a korábbi rendszer. Számos régi egység a Freon 22 
gázt használta hűtőközegként – ez már történelem az 
új hűtőrendszerekben mindenhol Dániában. A Skejby 
Kórházban természetes hűtőközeggel lett helyettesít-
ve. A hűtők esetében a választás a propánra(R290) 
esett, a hőszivattyúk az izo-butánt (R600a) használ-
ják. Más opciók, mint pl. a CO2, szintén kiértékelés-
re kerültek, de kevésbé hatékonynak bizonyultak ah-
hoz képest, mint amit a feladat és a hőmérséklet meg-
kívánt volna. Ilyen módon éves szinten kb. 750 tonná-
val kevesebb CO2 kerül a légkörbe.” – mondja Lars 
Top Larsen. Mindezek mellett, az új hűtési rendszer 

éves szinten kb. 800.000kWh energiamegtakarítást 
jelent évente, a felszabaduló többlethő pedig újrafel-
használásra kerül. Mindezek a környezetbarát ered-
mények további előnyöket jelentenek a kórház biz-
tonságos működtetése érdekében.

Adatok a projektben szereplő VLT®HVAC Drive 
frekvenciaváltókról:

•	A 11 darab kompresszorhoz VLT® HVAC Drive 
FC 102 sorozatú, 90 kW teljesítményű frekven-
ciaváltót telepítettek IP55 védettséggel, EMC 
szűrővel, biztonsági stoppal, grafikus kijelzővel, 
beépített főkapcsolóval.

•	A két hőszivattyú kompresszorát egy-egy VLT® 
HVAC Drive FC 102 sorozatú, 90 kW teljesítmé-
nyű frekvenciaváltó hajtja. A frekvencaváltók 
jellemzői: IP55 védettség, EMC szűrő, biztonsá-
gi stop (IEC 61508 SIL2), grafikus kijelző, beépí-
tett főkapcsoló.

•	A 14 darab hőcserélőn installálásra került egy-
egy 5,5 kW-os VLT® HVAC Drive FC 102 frek-
venciaváltó, IP55 védettséggel, beépített főkap-
csolóval.

•	A két központi hőszivattyún installálásra került 
egy-egy VLT® HVAC Drive FC 102 frekvencia-
váltó 37 és 55 kW teljesítménnyel.

 
Adatok a hűtőüzemről:
•	A korábban használt levegőből felszabaduló hő 

a hőszivattyúkba jut, ahol újrafelhasználásra 
kerül. Ez energiát takarít meg és minimalizálja 
a CO2 kibocsátás mértékét is.

•	Az új hűtőrendszer bevezetése által az ered-
mény: 3,5 millió kWh energiamegtakarítás és 
750 tonna

•	CO2 kibocsátás csökkenés.
További információ:

Toma Gábor, Zajácz János
Danfoss Kft.

1139 Budapest, Váci út 91.
Tel.: +36 1 450-2531

Fax:  +36 1 450-2539
E-mail: danfoss.hu@danfoss.com

www.danfoss.hu/vlt
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Szivattyútelepek állapot-felügyelete 
napjaink eszközeivel

Az SKF februárban mutatta be az SKF Microlog 
Inspector nevű eszközét, mely a kezelők által 
vezetett megbízhatósági stratégiát (ODR – Ope-
rator Driven Reliability) megvalósító, korábban 
MARLIN néven ismert gépvizsgáló család leg-
újabb tagja. A műszer segítségével adatgyűjtés 
valósítható meg a vállalat különböző részegységei 
között (üzemeltetés, karbantartás, biztonsági vizs-
gálatok, diagnosztika, stb.), így a kifejezetten ösz-
szetett munkafolyamatok kezelhetők hatékonyan, 
egyetlen mobil eszközzel. A legtöbb Windows Mo-
bile alapú eszközzel kompatibilis a rendszer, így 
a felhasználó akár a már meglévő mobil eszközé-
vel is elvégezheti az adatgyűjtést az előre letöltött 
körjárat-útvonalon. Továbbá a Microlog Inspector 
képes automatikusan, vezeték nélkül csatlakozni a 
központi szerverhez, amellyel így bárhonnan ada-
tokat szinkronizálhat.
Az új SKF Microlog Inspector akadályok nélkül 
képes csatlakozni az SKF @ptitude Inspector 
szoftverhez, ahol a bevitt adatokat további analí-
zisre, jegyzőkönyvezésre és vállalat szintű meg-
osztásra lehet felhasználni. Példázva a megoldás-
ban rejlő innovációt, az eszköznek nincs szüksége 
közvetlen PC kapcsolatra, hogy elérje a kiszolgá-
ló szoftverét. Ehelyett támogatja a LAN, WiFi és 
3G/GPRS mobil adathálózati kommunikációt is, 
melyek segítségével elérheti a távoli helyen lévő 
adatközpontot, gyakorlatilag bárhonnan. Termé-
szetesen a hagyományos, USB alapú közvetlen 
kapcsolat is használható adatátvitelre.
Minden berendezésre, gépre egy előzetesen átgon-

dolt mérési útvonalat kell létrehozni a kiszolgáló 
szoftverben, mely tartalmazza a rezgés-, hőmér-
séklet- és egyéb gépvizsgálati pontokat is. Ezt a 
teljes telephelyre vagy csak arra a néhány gépre 
készítjük el, amelyeknél elengedhetetlen a folya-
matos megfi gyelés. A szoftverben létrehozott mé-
rési útvonal kerül tehát a mobil eszközre a szink-
ronizálás során. A mérési útvonal tartalmazza a 
pontok riasztási határait, a riasztás esetén kiírandó 
üzeneteket a gépkezelőnek, és szabad felületet ad 
tetszőleges szöveges adatok, megjegyzések bevi-
telére.
Az eszköz egy vezeték nélküli gyorsulás- és hő-
mérsékletérzékelős mérőfej segítségével méri a 
berendezés rezgését (sebesség és egy speciális, 
elsődlegesen a gép csapágyállapotára információt 
adó, számított gyorsulás dimenzióban) és a felü-
leti hőmérsékletét. Továbbá a rezgésmennyiség 

Az SKF legújabb fejlesztésû Microlog Inspector mûszere egyszerû használatával, sokoldalú képességeivel és a Windows Mobile-
eszközökkel való kompatibilitásával segíti a gépek termelékenységének növelését, a biztonságot és a hatékonyságot.
 
By its simple use, versatile capabilities and compatibility with Windows Mobile devices, SKF's most recently developed 
Microlog Inspector instrument helps to increase the machines' productivity, improves effi ciency and safety.

Das neuest entwickelte Microlog Inspector Instrument von SKF fördert die Steigerung der Maschinenproduktivität, die 
Sicherheit und die Wirksamkeit durch seine einfache Bedienung, vielseitige Fähigkeiten und seine Kompatibilität mit Windows 
Mobile Geräten.
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mellett egy rögzített frekvenciatartományban tárol-
ja a gép FFT spektrumát is. A korszerű diagnosztika 
egyik legfőbb eszköze az időben változó rezgésjel 
FFT spektrumának elemzése, azaz a rezgésjel frek-
vencia összetevőkre történő bontása. Ennek se-
gítségével elkülöníthetők az egyes alkatrészektől, 
különböző meghibásodásokból származó rezgés-
jelek, tehát a rezgés mérésével, annak mértéke és 
milyensége révén hasznos információt nyerhetünk 
az adott gépről, berendezésről. Szivattyúk esetében 
a rezgésdiagnosztika segítségével nem csak a csap-
ágyhiba, forgórész kiegyensúlyozatlanság, fog-
kapcsolódási problémák, villamos problémák, stb. 
tárhatók fel, hanem, pl. kavitáció jelenléte, törött, 
sérült lapátozás és tömítési meghibásodások is.
A felhasználó, gépkezelő a mért rezgés és hőmér-
séklet fi zikai jellemzők mellett folyamatjellemzők 
és szemrevételezett gépvizsgálati tulajdonságok 
kézi bevitelét is megteheti az eszközzel. Ez gyakor-
latilag kiváltja a rendszeres, papír alapú vizsgálati 
körjáratokat és így egy központi helyen tárolhatók 
pl. a burkolat sérülésére, olajfolyásra vagy szivár-
gásra vonatkozó információk is. Emellett pl. egy 
manométerről leolvasható nyomásérték is egysze-
rűen rögzíthető az eszközzel. Szivattyúk esetében 
a hatásfok mértékének ismerete igen nagy jelentő-
ségű lehet energia felhasználás szempontjából. Ha 

a számításhoz szükséges jellemzők elérhetők, le-
olvashatók, a készülék segítségével folyamatosan 
fi gyelemmel kísérhetjük gépünk hatékonyságának 
változását.
Ezzel a kezelő által támogatott gépvizsgálati és ál-
lapot-felügyeleti módszerrel könnyedén nyomon 
követhető nagyszámú géppark esetén is a meghi-
básodások kialakulása, és még idejében beavat-
kozhatunk; így megakadályozhatók a súlyosabb 
üzemzavarok és költséges javítások. A módszer 
másik nagy előnye, hogy a mérést, gépvizsgála-
tot végző személy azonnali beavatkozási utasítást 
is kaphat az eszköz képernyőjén keresztül, ha egy 
mért érték, vagy vizsgálati eredmény azonnali ja-
vítást indokol.
Az SKF a Microlog Inspectorral egy új minőségi 
szintet teremt meg az iparban, ahol a termelési és 
karbantartási személyzet feladatainak optimális 
önszervezése kerül előtérbe. Az állapot-felügyelet 
eme továbbgondolt alkalmazásával a gyáregysé-
gek optimalizálhatják a karbantartó és üzemeltető 
személyzet feladatait azáltal, hogy összehangolt 
adatgyűjtés és beavatkozás történhet egy adott be-
rendezésen.

Göde János
SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt.
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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.

6640 Csongrád, Erzsébet u. 29. 

Szerkessze velünk a

www.szivattyu.lap.hu
internetes adatbázist!

Ingyenes regisztrációs lehetôség

Témakörök:   

Szivattyúk
Kompresszorok

Vákuumszivattyúk
Tömítések

Frekvenciaváltók
Karbantartás, mûködtetés, hasznos információk
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Szivattyúk kiegyensúlyozása
Az elmúlt évtizedekben a szivattyúk sokat fejlôdtek, de az alapfelépítésük lényegében mégsem változott sokat: a járókerék 
többnyire közvetlenül a villanymotor tengelyén helyezkedik el. A cikk ezek kiegyensúlyozási lehetôségeit mutatja be. 

Pumps developed much during the recent decades but their basic structure has not changed significantly: the impeller is still 
located directly on the shaft of the electric engine.  The article describes their compensation opportunities.  
 
In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Pumpen viel entwickelt, aber ihr Grundaufbau hat sich trotzdem nicht 
wesentlich entwickelt: das Laufrad befindet sich zum Großteil direkt an der Welle des elektrischen Motors. Der Artikel stellt 
deren Ausbalancierungsmöglichkeiten vor. 

Rendíthetetlenül tartják be a fizika, ezen belül az 
áramlástan, a kinetika és az elektrotechnika évszá-
zadok óta ismert törvényeit.
A legtöbb szivattyú járókerék ma is valamely öntö-
dében látja meg a napvilágot. Azután a felületének 
egy részét megmunkálják. Furat készül rá, megesz-
tergálják a tömítés helyét, feloldalazzák a furat kör-
nyékét, hogy megfelelő módon feküdjön fel a ten-
gelyre és legtöbbször reteszhornyot is kialakítanak. 
Az áramlást biztosító lapátozás azonban többnyire 
megmunkálatlanul marad, azaz az öntés által biz-

tosított felületi minőség marad. Egy megmunká-
ló központban általában néhány másodpercig tart a 
megmunkálás. 
Ezután következik a kiegyensúlyozás. Merthogy az 
öntésnél lehet a mintának is valamilyen kis aszim-
metriája, azonkívül van ugye zsugorodás, lehet zár-
vány stb. Többnyire előveszi a gyártó az ISO 1940-
es szabványt, előír valamilyen pontossági osztályt, 
megadja a kiegyensúlyozandó lapát maximális for-
dulatszámát, odamutat valamely részére a lapát-
nak, hogy hol gondolja a kiegyensúlyozás során a 
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szükséges anyag kimunkálását és elvégzik a lapát 
kiegyensúlyozását. Esetleg van egy kis tanakodás, 
hogy statikus legyen- e a kiegyensúlyozás, vagy 
dinamikus. Az utóbbiról tudjuk, hogy az a tuti, az 
előbbiről meg hogy az az egyszerűbb. Még azon is 
szokták törni a fejüket, hogy mi legyen a retesszel. 
Merthogy a reteszhornyot egyszer kivéssük, de az-
tán meg rakunk bele egy reteszt, azaz betömjük.
A kiegyensúlyozásra azért van szükség, mert az ön-
tési és megmunkálási technológia nem garantálja 
azt, hogy a szivattyú rezgésmentesen működjön a 
magasabb fordulatszám tartományokban. A járóke-
réknek, mint minden tisztességes merev testnek van 
súlyponti tehetetlenségi főtengelye, azaz olyan ten-
gelye, amely körül megforgatva az összes erő ere-
dője nulla. Ez lenne neki az ideális forgástengelye, 
de sajnos az a gép, ami a furatot elkészíti, nem tud 
erről a tengelyről. A megmunkáló berendezés meg-
fogja valahogy a járókereket, a fúrás pedig kiala-
kít egy tengelyt, ami körül majd forgatva lesz a já-
rókerék, akár tetszik neki, akár nem. A megmun-
kálás által meghatározott forgástengely és a súly-
ponti tehetetlenségi főtengely között kisebb-na-
gyobb mértékű eltérés van, nagyságrendjét tekintve 
néhány tized milliméter, néhány fok. Végre meg-

törik a tömeggyártás egyformasága, végre valahára 
van valamilyen paraméter, ami véletlenszerű, egye-
di. Mégsem egyformák ezek a teljesen ugyanúgy 
kinéző darabok! Az egyik így viselkedik, a másik 
úgy. Az egyik szereti a nagy fordulatszámot, a má-
sik nem. Pont úgy, mint az ovisok a főzeléket. 
Nem kell nagyon magyarázni, hogy a gyártók örö-
me azért az előbbi jelenség miatt nem valami nagy, 
ezért aztán igyekszenek kiegyensúlyozással ezt a 
két komplikált nevű tengelyt közelebb hozni egy-
máshoz, növelve ezáltal a gépek élettartamát, csök-
kentve rezgéseit.
Azután ez a kiegyensúlyozott járókerék elkezd dol-
gozni, csak forog és forog, amíg meg nem áll. Ek-
kor valakik kiszerelik és megnézik, hogy őtőle még 
mit remélhetnek. Meg lehet-e javítani és ha igen, 
akkor hogyan. Van akit gondolkozás nélkül kidob-
nak, van akit még a sírból is megpróbálnak vissza-
hozni. Ma már korszerű hegesztési eljárások, ke-
rámiák vannak, amikkel a kisebb-nagyobb sérülé-
sek kijavíthatók. Egy sérült furatot meg lehet perse-
lyezni, nagyobbra fúrni és tengelyt készíteni hozzá 
stb. Egy jó és pontos ismételt kiegyensúlyozással  
a megjavított szivattyú még nagyon sok üzemórát 
működhet mindaddig, míg egy újabb iszapréteggel, 
felmosóronggyal össze nem találkozik, vagy csak 
úgy csendesen el nem kopik.
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Mi is az a TSURUMI?
A japán Tsurumi a világon az egyik legkomolyabb tradíciókkal rendelkezô szivattyúgyártó. A nemzetközi építôipari és 
szennyvizes piacokon komoly sikereket elérô vállalkozást 1924-ben alapították, 1953-ban kezdtek el merülôszivattyúkat 
gyártani, és a kiemelkedôen magas költségvetésû kutató-fejlesztô tevékenységnek köszönhetôen számos újítást vezettek 
be a termékeikben.
 
The Japanese Tsurumi has some of the greatest traditions in pump manufacturing in the world. The business, which achieved 
significant success in the international construction industry and wastewater markets, was founded in 1924, and started 
manufacturing submersible pumps in 1953. Due to remarkably high-budget research and development activities, a number 
of new features have been introduced in their products.
 
Tsurumi aus Japan besitzt eine der größten Traditionen der Welt im Bereich der Pumpenfertigung. Die Gesellschaft, die 
bedeutende Erfolge in den internationalen Bauwirtschaft und Abwassermärkten bedeutende Erfolge erzielt hat, wurde im 
Jahre 1924 gegründet, und begann im Jahre 1953 Tauchpumpen zu fertigen. Aufgrund den von einem bemerkenswerten 
hohen Budget charakterisierten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat Tsurumi eine Reihe von neuen Funktionen in 
ihren Produkten eingeführt.

A kyotói Tsurumi gyár a világ legmodernebb 
merülőszivattyú gyártó üzeme, ahol éves szinten 
1.000.000 darab szivattyú hagyja el a gyártósort a 
lehető legszélesebb körben alkalmazható típusok-
kal. Ezen felül a cég több kisebb üzemet is alapított, 
melyek együttesen közel 500.000 darabos éves ki-
bocsátást produkálnak. A gyártósorról lekerülő szi-
vattyúk között 1800 különböző modell található, 
így szinte nincs olyan építőipari és szennyvízkeze-
lési terület, amely idegen lenne a Tsurumi számára, 
legyen az bármilyen tulajdonságú és minőségű, fo-
lyékony halmazállapotú anyag.

Termékkínálat nagyvonalakban:
Kifolyócső átmérők: 25 mm – 2250 mm
Motor teljesítmény: 0,15 kW – 300 kW
Szállítóképesség: 0,02 m3/min – 330 m3/min
Emelési magasság: 170 méterig
A szivattyúipar egyik vezető innovátoraként szá-
mon tartott Tsuruminál a minőség egyetlen szintje 
létezik, a legjobb. Az egész világon találkozhatunk 

a lehető legszélsőségesebb körülmények között 
dolgozó Tsurumi szivattyúkkal, melyek mindenben 
különböznek a versenytársaktól: a konstrukciójuk-
ban, a felhasznált anyagokban, a tápkábelek kiala-
kításában, a csatlakozókban, az elektromos szigete-
lésükben, az olajfürdőben elhelyezett mechanikus 
tömítőelemekben, stb.
Az alábbiakban röviden bemutatott, páratla-
nul ötletes de mégis egyszerű, szabadalommal 
védett műszaki megoldások minden Tsurumi  
merülőszivattyúban megtalálhatóak:
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1. A szivattyú belseje teljesen vízmentes. Minden 
egyes vezetékszál műgyantával van kiöntve, így 
kábelsérülés esetén sem kerülhet víz a motorba.
2. Olajemelő mechanizmus: A csúszógyűrűs tömí-
tés csúszófelületei minden helyzetben (függőlege-
sen, vízszintesen, ferdén, alacsony olajszint esetén) 
kielégítő olajkenést kapnak, így a szivattyú folya-
matosan üzemeltethető száraz, illetve „szörcsögő” 
üzemmódban is a motor túlmelegedése nélkül.
3. A csúszógyűrűs tömítés élettartamát az is jelen-
tősen megnöveli, hogy nem közvetlenül a járókerék 
alatt helyezkedik el, hanem védve van egy kopóhü-
vely és egy ajakos tömítés által. Ez a megoldás az 
alkalmazástól függően legalább fél év – 1 év időtar-
tamig teljesen elzárja a szennyezett folyadék útját a 
csúszógyűrűhöz. Félévenkénti ellenőrzése és szük-
ség esetén történő cseréje jelentéktelen költség, és 
néhány perc alatt elvégezhető.
4. A szivattyú elektromos védelmét mindenféle bo-
nyolult mágneskapcsoló, vezérlő, illetve detektor 
nélkül egy egyszerű bimetál mikrokapcsolóval ol-
dották meg, amely minden egyes fázisba beépítés-
re kerül, megfelelő védelmet biztosítva áramerős-
ség-  és hőmérséklet növekedés esetén is.
A Tsurumi szivattyúk felhasználási területei a tel-
jesség igénye nélkül: alagútfúrás, homok- és ben-
tonit szuszpenziók szivattyúzása, vízszintsüllyesz-
tés, szennyvíztisztító technológiák, oxigénbevi-
tel aktíviszapos folyamatokhoz, betonkeverő üze-
mek vízülepítő tartályai, üledék és fekália kiszivaty-
tyúzása, homokfinomítás kvarcit bányákban, nyílt 
színi bányaaknák víztelenítése, föld alatti helyisé-
gek elárasztás elleni védelme, hordozójárműre sze-
relt mobil mosóberendezések és tűzoltóautók víz-
ellátása, fémipari, élelmiszer-ipari, stb. folyamatok 
technológiai vízellátása akár „hortyogó” (vízszintes 
helyzetű) üzemmódban.
A standard víztelenítési feladatokon kívül a Tsurumi 
az alábbi területeken is professzionális megoldáso-
kat kínál: 

Keverőtárcsás iszap és homokszivattyúk:
A Tsurumi keverőlapátos szivattyúi egyszerűen és 
hatásosan szállítják a homokot, iszapot és szinte 

bármilyen zagyot. A keverőlapát segítségével a fo-
lyadék egy részét visszaáramoltatja, ezzel egyfajta 
turbulenciát hoz létre, melynek segítségével az igen 
erős zagyokból is egy homogén elegyet képez, ami 
eltömődés nélkül folyamatosan áramlik keresztül a 
szivattyún.

Bányászat:
A Tsurumi gyár nehézszivattyúi a legmostohább bá-
nyászati körülmények között is nagy üzembiztonság-
gal működtethetőek. A Tsurumi szivattyúk robosztus-
sága és igen magas szintű teljesítőképessége azt ered-
ményezi, hogy képesek a különböző iszapos, zagyos, 
homokos, bentonitos, cementes folyadékokat a legne-
hezebb üzemi körülmények között szivattyúzni.

Szennyvíz szivattyúk:
A Tsurumi szennyvízszivattyúk teljes körű palettá-
ja elérhető a szennyvíz átemeléstől a levegőzteté-
sen keresztül a dekantálásig bármekkora méretben, 
mindenféle feladat ellátására. A Tsurumi gyár 90 
éves fejlesztési tapasztalata biztosítja, hogy a kivá-
lasztott szivattyú az igényeknek minden szempont-
ból megfeleljen.
A Tsurumi dekantáló szivattyúk költséghatékony 
megoldást kínálva meghosszabbítják a kisebb 
szennyvíztisztító üzemek élettartamát. Eltávolítják 
a szennyvízből a tisztább  vízréteget visszahagyva 
a leülepedett részeket, valamint a felszínen úszó ha-
bot és egyéb szennyeződéseket. Ezzel lecsökken-
tik a tárolt szennyvíz mennyiségét és megnövelik a 
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szennyvíztelep befogadóképességét.
Hatékony szellőztetés a Tsurumi TRN 

sorozattal:
A Tsurumi által kínált önálló légbeszívással rendel-
kező, merülő mélylevegőztető szivattyúi igen ha-
tásos megoldást kínálnak a kommunális és ipari 
szennyvíz kezelési eljárásaihoz. A Tsurumi gyár az 
egyetlen, aki kezdettől fogva az EN12255-15 euró-
pai szabvány szerint teszteli a mélylevegőztető szi-
vattyúit.
A Tsurumi levegőztetői erőteljes levegő és vízörvé-
nyeket hoznak létre, hogy a létrehozott turbulencia 
a tartály minden részét elérje, megakadályozva ez-
zel az üledék képződést. A teljesítmény 0,75 kW és 
40 kW között választható. A hatékonyan szétpor-
lasztott levegő buborékok igen magas oxigén bevi-
telt biztosítanak.
A Tsurumi levegőztetők tartósan hibamentesen 
üzemeltethetők, szinte karbantartásmentesek, telje-
sen fagyállóak. Ellentétben a membrános levegőz-
tetőkkel a Tsurumi mélylevegőztetői nem tömőd-
nek el, így nincs szükség drága javításokra és hosz-
szú leállásokra.
A Tsurumi levegőztetők speciális tulajdonsága, 
hogy a csúszógyűrűs tömítés a beszívott, folyama-
tosan jelen lévő légpárna felett forog és üzem köz-
ben egyáltalán nem érintkezik a folyadékkal. Így 
az olajfürdőben működő duplazárású csúszógyű-
rűs tömítés teljesen elkerülve a szennyeződéseket, 
szinte örökös élettartamú.
A Tsurumi levegőztetők telepítése a medence mére-
tétől függetlenül egyszerűen és gyorsan végezhető, 
semmilyen átalakítást vagy plusz berendezést nem 
igényel (pl. külső kompresszor, kompresszorház, 
szelepek, diffúzorok, rögzítési pontok, stb). A tele-
pítés csupán annyiból áll, hogy a levegőztető szi-
vattyút leengedjük a medence aljára és már indít-
hatjuk is a gépet.
A Tsurumi szivattyúkról szívesen szolgál továb-
bi információkkal, tanácsokkal a cég hivatalos ma-
gyarországi importőre a Verbis Kft. Az érdeklődő 
kérésére munkatársaink akár a munkaterület sze-
mélyes megtekintése, az elvégzendő feladat elem-
zése után adnak személyre szabott árajánlatot. Az 

ésszerűen kiépített ellátási hálózatnak köszönhető-
en a megrendelő gyorsan hozzájuthat az általa ki-
választott modellhez. Magyarországon 11 kW-ig a 
hivatalos márkaképviselettől, a Verbis Kft-től, szin-
te bármely típus raktárkészletről azonnal átvehető, 
110 kW-ig pedig az antwerpeni raktárból 1-2 hét 
alatt leszállítható a kiválasztott szivattyú.
Szolgáltatásainkról és teljes kínálatunkról tájéko-
zódhat a Verbis Kft honlapján:  

www.verbis.hu 
1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E

Tel: 1/306-3770, 1/306-3771
Fax: 1/306-6133

e-mail: verbis@verbis.hu
www.verbis.hu



Szivattyúk ■ Szerelvények ■ Rendszerek

PumpMeter.
Átlátható szivattyúüzemeltetés.

Az új PumpMeter a KSB legfrissebb innovációja a szivattyú átlátható üzemeltetéséért. Méri és egy
jól látható kijelzőn megjeleníti a szivattyú valamennyi lényeges adatát. Az aktuális munkapont így
mindig szem előtt van, a szivattyú terhelési profiljáról pedig pontos képet kaphat. A lehetséges
energiamegtakarításról a kijelzőn megjelenő energiahatékonysági ikon tájékoztat. A PumpMeterrel
időt, pénzt és költséget megtakarítva, egyszerűen és hosszú távra gondoskodhat a szivattyú megbíz-
ható és energiahatékony üzemeltetéséről. www.ksb.hu/pumpmeter



80 Szivattyúk, kompreSSzorok, vákuumSzivattyúk 2012

Centrifugál szivattyú jellemzô 
karakterisztikáinak validációja

Cikkünkben egy centrifugál szivattyú jellemzô karakterisztikáinak mérésbôl és áramlástani (CFD) szimulációból származtatott 
eredményeit hasonlítjuk össze, a szimuláció validációjának érdekében. Napjainkban gyakran elôfordul, hogy a szûkös 
szállítási határidôkhöz és anyagi lehetôségekhez igazodva a mérnökök kénytelenek a már bevált, ugyanakkor messze nem 
optimális megoldásokat alkalmazni, ahelyett, hogy kreativitásukat jobb megoldások megalkotására használnák. Ehhez 
szolgálhat eszközül a CFD analízis az áramlástani gépek tervezésénél. A megálmodott ötleteket egyszerûbben, gyorsabban 
és olcsóbban megvizsgálhatjuk, legyen szó az új lapátgeometriák összehasonlításáról már alkalmazott konstrukciókkal, 
vagy akár teljesen új megoldások vizsgálatáról. Cikkünkben arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk a mérésbôl és a 
szimulációból származó eredmények közötti eltérés mértékét.
 
It often happens that engineers, in their effort to observe short delivery deadlines and suit limited financial budgets, are forced 
to use tested but not at all optimal solutions when planning pumps, instead of being creative and elaborating more favourable 
solutions. For this they can use FD analysis when planning fluid dynamic machines. With its help ideas can be examined in 
a simpler, faster and cheaper way, whether they involve constructions already used for comparing new blade geometries 
or the analysis of completely new solutions. CFD simulation of pumps provides support to product development in the field 
of comparing construction modifications or even in the field of completely new product solutions. Besides professional 
development and planning, simulation also promotes cost-efficient solutions, ensuring early fault recognition and makes it 
possible to completely avoid expensive experimentation.

n unserem Artikel vergleichen wir die Ergebnisse aus der Messung der typischen Charakteristik und Strömungssimulation 
(CFD) einer Zentrifugalpumpe für die Validation der Simulation. Heutzutage kommt oft vor, dass die Ingenieure den engen 
Lieferterminen und finanziellen Möglichkeiten angepasst die schon bewährten, aber überwiegend nicht optimalen Lösungen 
anwenden müssen, anstatt durch ihre Kreativität bessere Lösungen anzuwenden. Dazu kann die CFD-Analyse bei Planung 
der Strömungslehremaschinen zur Hilfe sein. Wir können die Traumideen einfacher, schneller und billiger prüfen, egal ob 
es um die Vergleichung der neuen Schaufelgeometrien bei den schon angewandten Konstruktionen oder um die Prüfung 
ganz neuer Lösungen geht. In unserem Artikel versuchen wir die Maße der Abweichung zwischen den Ergebnissen aus der 
Messung und der Simulation zu vergleichen.

A szivattyú mérési elrendezése
A BvDF600 típusú szivattyúk (1. ábra) atom erő művi 
hűtővízszivattyúként kerülnek felhasználásra. Fő pa-
ramétereik: térfogatáram Q = 5640 m3/h, szállító-
magasság H = 66.5 m, fordulatszám n = 741 rpm. 
A tervezés során egy korábbi, vízszintes tengelyű, 
BFB250 típusú, csigaházas szivattyú volt a kiinduló-
pont (itt a hidraulikai mérések rendelkezésre álltak). 
Ennek felhasználásával függőleges tengelyű, lénye-
gesen nagyobb teljesítményű típus született. A járó-
kerék alakját megtartottuk, a csigaház változott, mi-
után támlapát-koszorúval kellett azt megerősíteni a 
megnövelt belső nyomás és a nagyobb méret miatt. 
A motor a helyszíni beépítésnél külön födémen he-
lyezkedik el, tengelyhosszabbításon keresztül hajt-
ja meg a szivattyút. Természetesen új a csapágya-
zás és korszerű, csúszógyűrűs tengelytömítés tarto-
zik az adott feladathoz. Ezek a változások kisebb-na-

gyobb mértékben módosították a szivattyú u.n. telje-
sítményjellemzőit (Q, H, η) is, mely okként szolgált 
a jellemző karakterisztikák újbóli meghatározására. 
A szivattyúk végső beszabályozására és átvételi mé-
réseire gyárunk (GANZ) próbatermében került sor. 
A mérési módszereket, a kiértékelés módját az érvé-
nyes szabványok részletesen szabályozzák:
„MSZ EN ISO 9906 Rotodynamic pumps – 
Hydraulic performance tests – Grades 1 and 2” és az 
azonos előírásokat tartalmazó GOSZT 6134-2007.
A 2. ábrán látható a szivattyú beépítése a mérőkörbe 
- tengelyhosszabbítás nélkül. A Q térfogatáram mé-
rése bukógáttal történik, a H szállítómagasság a szí-
vóoldali vízszintből és a digitális manométerrel mért 
nyomóoldali nyomásból számítható. A fordulatszá-
mot stroboszkóp adja, a tengelyteljesítmény megha-
tározása a motor bemenő teljesítményének mérésé-
vel és a megadott motorhatásfok számításba vételé-
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vel történik. A szívóképesség viszonyokra jellemző 
NPSH a szívóoldali vízszint és a szivattyú referen-
ciasíkja közti különbségből, a légköri nyomásból és 
az aktuális hőmérséklethez tartozó telített gőznyo-
másból számítandó a szabványoknak megfelelően.

1. ábra: BvDF600 szivattyú összeszerelt 
állapotban

2. ábra: A mérőkör sémája

A szivattyú járókerék kilépő átmérőjének kismér-
tékű leesztergálásával – a szivattyú finombeállítá-
sával – biztosítható a garantált paraméterek nagy 
pontosságú megközelítése. 
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ANSYS CFD-modellépítés
A használt modell előkészítése és a CFD 
(computational fluid dynamics) szimuláció is az 
eCon Engineering Kft által forgalmazott ANSYS 
termékcsaláddal készült. A szivattyú 3D-s modell-
je Solidworksből közvetlenül került átolvasásra 
ANSYS Designmodellerbe.

4. ábra: A kiinduló 3D modell

A forgó járókeréken és a rögzített csigaházon felül 
modellezésre került a szivattyú szívóoldalán és 
nyomóoldalán is egy toldalékcső. Az áramlási tér 
kialakításánál felhasználható a lapátozás szimmet-
rikus elrendezése, így elegendő 1/lapátszám részt 
vizsgálni (lapátszám=6).

5. ábra: Az áramlási tér modellje

Az áramlás szimuláció előkészítése a szerkeze-
ti analízisekhez hasonlóan a modell véges számú 

elemre történő felosztásával, hálózásával folyta-
tódik. A fal mentén kialakuló turbulencia helyes 
modellezésére kiemelkedő fontosságú a megfelelő 
végeselem háló kialakítása. Definiálva a fal menti 
rétegek számát, növekedési ütemét és az első réteg 
vastagságát, teljesen automatikus háló készíthető.

6. ábra: Automatikus végeselem háló

Mivel a valósidejű analízis számításigénye egy 
ekkora modellnél rendkívül nagy, a forgó járóke-
rék és az álló szívó és nyomóoldal közötti kap-
csolat úgynevezett „Frozen rotor” kapcsolattal 
(Interface) került leírásra. Ez jól visszaadja a glo-
bális jellemzőket, ugyanakkor a tranziens folya-
matokat nem képes modellezni.
A modellben Name Selection-ök könnyítették a 
peremfeltételezést és kiértékelést, egyetlen gyűj-
tőnévvel lekérhetővé téve például a lapátozás nyo-
matékát.
Peremfeltételként a névleges térfogatáram körüli 
munkapontokban a szívóoldali bemenetre atmosz-
férikus nyomás került előírásra, éppen ezért jelen 
számítás nem terjed ki a szállítómagasság-NPSH 
jelleggörbére. A nyomóoldali kimenetre az aktuális 
térfogatáram került előírásra. A zérus szállítóma-
gassághoz tartozó munkapontban nem volt adott 
a térfogatáram, ezért eltérő a peremfeltételezése. 
Elhanyagolva a szállítómagasságból a sebesség 
komponenst, 

Cikk bevezető: 
“A megálmodott ötleteket egyszerûbben, gyorsabban és 
olcsóbban megvizsgálhatjuk, legyen szó az új lapátgeometriák összehasonlításáról már 
alkalmazott konstrukciókkal, vagy akár teljesen új megoldások vizsgálatáról.” 
 

Ábraszámozást érdemes lenne átnézni. Nincsen olyan h. 3. ábra, illetve itt nincsenek 
ábraszámok a szövegben: 

„A BvDF600 típusú szivattyúk (. ábra) atomerőművi 
hűtővízszivattyúként kerülnek felhasználásra.” 

„A . ábrán látható a szivattyú beépítése a mérőkörbe 
- tengelyhosszabbítás nélkül.” 

 

 

ez a képlet kimaradt  a cikk 55. oldaláról: 
 
„Elhanyagolva a szállítómagasságból a sebesség 

komponenst,  közelítés alkalmazható, 
mivel maximális térfogatáram mellett a szállítómagasság zérus.” 
 
 
A 11. ábra feliratozás sebességprofilként hivatkozik mindkét képre, pedig a felső kép(Water 
Volume Fraction) kavitációs kép és a 10. ábra számozáshoz tartozik. 

 közelí-
tés alkalmazható, mivel maximális térfogatáram 
mellett a szállítómagasság zérus.
A szimulációt függetlenítettük a beépítés pozíció-
jától, ezért a szállítómagasság számításában nem 
szerepel a magasságkülönbség. Turbulencia mo-
dellként az SST (Shear Stress Transport) modellt 
használtuk, mely fal mentén k-ω, szabad áram-
lási térben pedig k-ε modell alkalmazásával írja 
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le a turbulens áramlásokat. Igen jelentős a forgó 
gépeknél a kavitáció jelensége is, szimulációban 
3289 [Pa] szaturációs nyomásértékkel lett figye-
lembe véve.
A szimuláció során a CDF számításokban jellem-
zően figyelt residuumokon felül a szállítómagas-
ság és a hatásfok alakulása is ellenőrzésre került. 
Ezen jellemzők alapján a számítások 500 iterációs 
lépés elteltével konvergensnek bizonyultak, nem 
volt számottevő változás az egyes iterációs lépé-
sek között.

Mérés és szimuláció összehasonlítása
Két kimért szivattyú jelleggörbét hasonlítunk ösz-
sze a következőkben ANSYS CFD szimuláci-
ós eredményekkel. A mért és számított pontok a 
névleges térfogatáram (5640 [m^3/h] ) 25,80,100 
és 120%-a. A szivattyúk egyik legfontosabb tu-
lajdonsága a szállítómagasság alakulása térfogat-
áram függvényében. Az alábbi ábrán látható, hogy 
a mért és szimulált eredmények jellege azonos és 
értékeikben szignifikáns eltérés nem mutatkozik. A 
legnagyobb relatív eltérés 4,2 %.

7. ábra: Szállítómagasság alakulása a térfogat-
áram függvényében

Szintén jó illeszkedést mutat a tengelyteljesít-
mény és a hatásfok a térfogatáram függvényé-
ben. Legnagyobb eltérés 25 [%]-os térfogat-
áramnál tapasztalható, ekkor 6,5 [%]-kal na-
gyobb hatásfokot feltételez a számítás a mértnél.

8. ábra: Hatásfok jelleggörbe

9. ábra: Teljesítmény karakterisztika

A méréshez képest a szimulációban kapott jellem-
zően nagyobb (kedvezőbb) értékek részben annak 
köszönhetők, hogy a szimulációban eltekintettünk 
a résveszteségtől. 
Az eredmények alapján a megalkotott szimuláci-
ós modell validációját jóváhagyhatjuk és kijelent-
hetjük, hogy ez a modell alkalmas a teljes szivaty-
tyú karakterisztika meghatározására. Ezzel a szi-
mulációs technikával a karakterisztikák azon 
síknegyedeiben is képesek vagyunk a jelleggörbék 
felvételére, melyek mérése körülményes lehet. A 
jellemző karakterisztikákon túl a járókerékben le-
játszódó jelenségek is, mint például, a forgó térben 
fellépő kavitáció, vagy az áramlási sebességprofil 
is könnyedén megjeleníthető, értékelhető.

10. ábra: Áramlási sebességprofil
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11. ábra: A forgótérben fellépő kavitáció

Összefoglalás
Az elvégzett elemzések alapján megállapíthat-
juk, hogy az ANSYS CFD szimuláció és a mérés 

eredményei jól korrelálnak valamennyi jelleggör-
be esetén. Ezek alapján kijelenthető, hogy szak-
értői bázissal a szivattyúk CFD szimulációja tá-
mogathatja a termékfejlesztést, akár konstrukci-
ós módosítások összehasonlításáról, akár teljesen 
új termékmegoldások kidolgozásáról legyen szó. 
A szimuláció a fejlesztés, tervezés szakmai meg-
alapozásán túl költséghatékony megoldást jelent a 
termékfejlesztésben, mely biztosítja a hibák korai 
felismerését, valamint lehetőséget ad a költséges 
valós kísérletek akár teljes nélkülözésére is.

GANZ Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. 
/Terdik Attila, Zombor Csaba, 

Dr. Csemniczky János, Hargitai Bálint/
eCon Engineering Kft /Dr. Molnár László, 

Szegletes János/
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Argal műanyagházas centrifugál szivattyúk ● Gast, GEV vákuum szivattyúk, 
kompresszorok ● Herborner uszoda- és szennyvíz szivattyúk ● Kirloskar centrifugál 
szivattyúk ● MGS mintavevő szivattyúk- ● Hibon vákuum szivattyúk, kompresszorok

● Samson folyadékgyűrűs vákuum szivattyúk ● Warman merülő zagyszivattyúk
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Az MS-T® technológia 
a költségmegtakarítás eszköze

2005-ben a müncheni IFAT ENTSORGA nem-
zetközi környezetipari kiállításon mutatta be 
először a Ritz cég világújdonságnak számí-
tó MS-T® szivattyút. MS-T jelentése, Modul 
(Modul) – Tengely (Shaft) – Technológia 
(Technogie). A fejlesztés lényege, hogy a cső-
búvár szivattyú hosszútengelyre szerelt ház, já-
rókerék, csapágy, persely együttes lépcső szá-
mától függően 2–10 db van egy tengelyre sze-
relve. Az MS-T® kivitelben egy rövid tengelyre 
egy járókerék, ház, persely és csapágy van sze-
relve és ezeket az egységeket szerelik össze. A 
modulokat hatszög végű tengely köti össze.
Egy – modulonként – összeállított tengely szá-
mos műszaki és mindenekelőtt gazdaságossági 
előnyökkel rendelkezik.
A modulos tengely technológia olyasmit tesz le-
hetővé, ami a hagyományos szivattyúk eseté-
ben eddig elképzelhetetlen volt, a tengely hosz-
szát változtatni lehet az egyes modulok tervsze-
rű cseréjével.
A modulok egymáshoz történő csatlakoztatását 
– a biztonságos és szimmetrikus erőátvitel érde-
kében - egy hatszög végű tengely biztosítja. A 
tengely anyaga korrózió- és kopásálló. A modu-
lok könnyű és gyors összeillesztését ill. szükség 
szerinti szétválasztását a tengelyben kialakított 
plusz csapfurat teszi lehetővé.
A modulonkénti csapágyazás pedig lehetővé te-
szi a szivattyú halk működését és biztosítja a 
hosszú élettartamot. A megfelelően méretezett 
átmérő pedig elősegíti a maximális erőátvitelt.
Ez a modulos tengely technológia – megoldás 
kulcs hosszú időre a rugalmas és gazdaságossá-
gi szempontból optimalizált működéshez. 
Ha nő a vízszint le lehet egy modult emelni,ha 
csökken a vízszint egy modullal növelhető a szi-
vattyú emelő magassága. Amennyiben több ha-
sonló hozamú kutunk van egy modul tartalékkal 

több szivattyú gyors javítását tudjuk a helyszí-
nen biztosítani és csak a hibás modult kell szer-
vizbe vinni javításra.                    
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A Magyar Kormány által létrehozott Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal (Hungarian Investment and 
Trade Agency – HITA) 2011. január 1-vel kezd-
te meg a működését. A Hivatal feladata egyfelől 
a külföldi cégek magyarországi befektetéseinek 
ösztönzése, másfelől a hazai kis- és középvállal-
kozások külgazdasági tevékenységének támoga-
tása. A HITA a nemzetgazdasági miniszter irányí-
tása alatt működő központi hivatal, önállóan mű-
ködő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Hivatal céljai közé tartozik a befektetői biza-
lom erősítése, a beruházások előmozdítása első-
sorban a gazdaságilag hátrányosabb helyzetű tér-
ségekben. Kiemelten fontos célunk a kis- és kö-
zépvállalkozások megerősítése által is hozzájárul-
ni az új kormányprogram egyik legfontosabb pri-
oritásához, a foglalkoztatás növeléséhez. A kis-és 
középvállalkozások támogatására, fejlesztésé-
re létrejött Enterprise Europe Network munkáját 
önálló osztály támogatja a Hivatalon belül.
A Hivatal budapesti központjának munkáját hat 
hazai regionális kirendeltség és egy külföldi kül-
gazdasági szakdiplomata hálózat egészíti ki, me-
lyek helyismeretükkel és kapcsolatrendszerük-
kel támogatják a HITA befektetés-ösztönző és ex-
porttámogató tevékenységét. 
Az üzletfejlesztés elősegítése érdekében elsősor-
ban a hazai kis- és középvállalkozások külgaz-
dasági tevékenységét támogatjuk a Külgazdasá-
gi Stratégiában meghatározott ágazatok és célpi-
acok tekintetében. Cégfelméréseket, céglátogatá-
sokat szervezünk, melynek célja az exportképes 
árualap, innovatív technológiák és szolgáltatások 
felmérése, valamint személyes kapcsolatok kiala-
kítása, üzletfejlesztési tanácsadás. Üzleti és inno-
vációs partnerkereső adatbázisokat fejlesztünk, 
nemzetközi kiállításokat és üzletember találko-

zókat szervezünk, egyéni igények szerint célzott 
partnerkeresést végzünk és elősegítjük az egyes 
nemzetközi együttműködéseket pályázati konzor-
ciumokba való bekapcsolódás révén. 
A műanyag-, és ezen belül a kompozit műanyag-
ipari ágazatban tevékenykedő, exportképes kis-és 
középvállalkozások külföldi piacra lépését idén – 
többek között - két kollektív magyar stand meg-
szervezésével kívánjuk elősegíteni. Ennek egyik 
oka, hogy tapasztalataink szerint, az igazán ko-
moly, külföldi döntéshozók nem feltétlenül jön-
nek el Magyarországra, hanem döntően a legje-
lentősebb iparági kiállításokon tájékozódnak a 
gyártók, beszállítók kínálatáról. A legnagyobb 
ágazati kiállításokon történő megjelenés azért is 
kívánatos, mert ezek a rendezvények képet adnak 
a technológiai fejlődés irányvonalairól, illetve le-
hetőséget adnak a beszerzési lehetőségek kibőví-
tésére is. 
Az egyik ilyen támogatott kiállítás a JEC Europe 
2012 Párizsban, amelyre március 27-29. között 
kerül sor. A kompozit műanyagiparnak kiemelt 
szerepet szánunk, már csak azért is, mert világ-
szerte egyre nagyobb kereslet mutatkozik a spe-
ciális műanyagok iránt, melyeket rendkívül szer-
teágazó módon lehet felhasználni. A JEC Europe 
2012 a világ legnagyobb kompozit ipari szakki-
állítása. A kiállításon elsősorban a kompozit ipari 
alap- és segédanyag gyártók, valamint a techno-
lógiai berendezések gyártói állítanak ki. A látoga-
tók jellemzően kompozit termékeket, alkatrésze-
ket gyártó cégek, valamint szakirányú felsőokta-
tási hallgatók. A HITA az Erősített Műanyaggyár-
tók Szövetségével (EMSZ) együttműködésben, 
36 négyzetméteres standon, 5 cég számára bizto-
sít önálló megjelenést, a többi vállalatot az EMSZ 
képviseli.

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal 
szerepe a KKV-szektor exportpiaci 

sikereiben
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A 3 évente megrendezett milánói Plast2012 a 
düsseldorfi  K-hoz hasonlítható, világméretű és 
nagyon jelentős műanyagipari seregszemle, ahol 
a magyar cégek 52 négyzetméteren, a Magyar 
Műanyagipari Szövetséggel együttműködésben 
állíthatnak ki. A magyar műanyagipar termékei 
világszínvonalúak, de sokszor hiányzik a kész-
ség, hogy ezeket külföldön is megmérettessék. 
Az ilyen jelentős kiállításokon részt venni azért is 
ajánlatos, mert ott a komoly döntéshozókkal is le-
het találkozni, akik elsősorban a vásáron szerzett 
tapasztalataik alapján hozzák meg döntéseiket.

Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Központi telefonszámunk: 06 1 872-6520
Központi faxszámunk: 06 1 872-6699

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei
Az ügyfélszolgálat munkatársai telefonon érhetők el.
H-Cs: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
Telefon: 06 1 872-6516
Fax: 06 1 872-6699
E-mail: info@hita.hu
Honlap:www.hita.hu. 

The Hungarian Investment and Trade Agency (HI-
TA), established by the Hungarian Government, 
started operations on 1 January 2011. The Agency 
aims to promote investments by foreign companies 
in Hungary on the one hand and to support the for-
eign trade activity of Hungarian small and medi-
um-sized enterprises on the other. HITA is a central 
offi ce operating under the auspices of the minister 
for national economy, and is an independently op-
erating and managed budgetary institution. 
The Agency’s objectives include bolstering inves-
tor confi dence and encouraging investments, pri-
marily in economically disadvantaged areas. Our 
paramount goal is to contribute to one of the most 
important priorities of the new government pro-
gramme, increasing employment, by strengthening 
small and medium-sized enterprises among other 
means. A separate department within the Agency 
aids the activity of the Enterprise Europe Network, 
which was established to support and develop 
small and medium-sized enterprises. 

The work of the Agency’s Budapest centre is com-
plemented by six regional offi ces in Hungary and a 
network of diplomats specialising in foreign trade 
abroad, which support HITA’s investment stimulat-
ing and export encouraging activity through local 
knowledge and a network of contacts.  
In order to promote business development, we pri-
marily support the foreign trade activity of small 
and medium-sized enterprises in the sectors and 
target markets identifi ed in the Foreign Trade Strat-
egy. We organise company surveys and company 
visits to assess exportable commodity reserves, 
innovative technologies and services, to establish 
personal contacts and to provide business develop-
ment advice. We develop databases to search for 
business and innovation partners, arrange inter-
national fairs and business meetings, conduct tar-
geted partner searches tailored to individual needs, 
and foster international co-operation through par-
ticipation in consortia in tenders. 
We wish to help small and medium-sized enter-

The Hungarian Investment and 
Trade Agency’s role in export market 

successes in the SME sector
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prises with export capacity that are active in the 
plastics sector, and in particular composites, to 
enter foreign markets this year by organising two 
collective Hungarian stands among other initia-
tives. One reason for this is that in our experience 
really serious foreign decision-makers do not 
necessarily come to Hungary but primarily ac-
quire information about manufacturers, suppliers 
and the range on offer at major industrial exhibi-
tions. Participation at the largest fairs in the sector 
is also desirable because these events provide an 
overview of the trends in technological develop-
ment and afford an opportunity to expand pro-
curement options.
One such supported exhibition is JEC Europe 
2012 in Paris, which will be held between 27 and 
29 March. We attribute a key role to the compos-
ites industry, if for no other reason because there 
is increasing demand worldwide for special plas-
tics, which can be utilised in a remarkable variety 
of ways. JEC Europe 2012 is the world’s largest 
composites trade exhibition. Mainly producers of 
raw and auxiliary materials from the composites 
sector as well as manufacturers of technological 
equipment exhibit at the fair. The visitors are typ-
ically companies producing composite products 
and parts as well as specialist university students. 
HITA, in co-operation with the Association of the 
Manufacturers of Reinforced Plastic Materials, is 

ensuring independent appearance for 5 companies 
at a 36 square metre stand, while other fi rms will 
be represented by the Association. 
The triennial show Plast2012 in Milan, compara-
ble to the K Dusseldorf, is a major review of the 
plastic industry in global terms, where Hungar-
ian companies can exhibit on 52 square metres in 
co-operation with the Hungarian Plastics Industry 
Association. The products of the Hungarian plas-
tics industry are of world standard but frequently 
the readiness to have them put to the test abroad 
is lacking. Participation at major fairs like this is 
also desirable because it is possible to meet serious 
decision-makers there who reach decisions mainly 
based on their experiences gained at the fair. 

Address: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Central telephone number: 06 1 872-6520
Central fax number: 06 1 872-6699
Customer Service contact 
Customer Service staff can be contacted by tel-
ephone.
Mon-Thurs: 8 am-4.30 pm
Fri: 8 am-2 pm
Telephone: 06 1 872-6516
Fax: 06 1 872-6699
E-mail: info@hita.hu
Web site: www.hita.hu

E-mai l :  in fo@hi ta .hu
Web s i te :  www.h i ta .hu
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Gardner Denver NASH 
mágneskuplungos folyadékgyûrûs 

vákuumszivattyúk
Az AXIS Mérnöki Kft. a mûszaki terüket egyik vezetõ vállalataként 20 éve foglalkozik vákuumszivattyúkkal, fúvókkal, 
légkésekkel ill. az ezekkel kapcsolatos technológiákkal. Jelen cikkünkben a NASH új fejlesztésérõl, a mágneskuplungos 
folyadékgyûrûs vákuumszivattyúkról adunk számot.
 
AXIS Ltd. - being one of the leading companies of the technical field - has been dealing with vacuum pumps, blowers, 
air knives and related technologies for over 20 years.  In present article we take a look at the new development of NASH:   
magnetic drive vacuum pumps.

Die AXIS Mérnöki Kft. beschäftigt sich als führendes Unternehmen des technischen Bereiches seit 20 Jahren mit 
Vakuumpumpen, Gebläsen, Luftmesser bzw. mit den damit verbundenen Technologien. In dem vorliegenden Artigel geben 
wir über die neue Entwicklung von NASH, über die Vakuumpumpen mit Magnetkupplung und Flüssigkeitsring Informationen. 

A NASH több mint száz éve szabadalmaztatta az 
iparban elterjedten használt folyadékgyűrűs vá-
kuumszivattyút. A cég azóta is világvezető ezen a 
műszaki területen.
A folyadékgyűrűs vákuumszivattyú számos előnyös 
tulajdonságot mutat. A gépben nincs fém a fémen 
érintkezés, minimális a kopás, a vákuum előállítá-
sa közel izoterm körülmények kötött zajlik.  A vá-
kuumszivattyú igazi ipari gép, robusztus, erős, meg-
bízható, minimális karbantartást igényel csak, és 
energiahatékonyan üzemel.
Magyarországon körülbelül ezer nagyméretű NASH 
vákuumszivattyú üzemel a papír, vegyi, erőművi, 
gyógyszer, petrokémiai, szennyvíz, élelmiszer, üveg, 
fa és más iparágakban. 
A vegyiparban használt folyadékgyűrűs vákuumgé-
pek forgórésze tengelyének tömítése olyan kialakítá-
sú kell, hogy legyen, ami megakadályozza a techno-
lógiából elszívott gáz környezetbe történő kijutását 
(esetenként pedig a környezeti térben előforduló gá-
zok gép belsejébe való bejutását.) A vegyiparban en-
nek megfelelően a klasszikus zsinóros tömszelencés 
tömítés ritkán kerül alkalmazásra, sokkal inkább a 
csúszógyűrűs tengelytömítés különböző megoldásai 
dominálnak. (Szimpla illetve kettős csúszógyűrűs tö-
mítés, esetenként inert gázos öblítéssel.)

1. ábra:  NASH 2BE1-153 vízgyűrűs 
vákuumszivattyú

 
A NASH a vegyipar igényeihez igazodva kifej-
lesztette a tökéletesen szivárgásbiztos megol-
dást jelentő mágneskuplungos hajtású folyadék-
gyűrűs vákuumszivattyút. A gép alkalmazására a 
környezetre káros, mérgező vagy robbanásveszé-
lyes gázok elszívása esetén kerülhet sor. 
A megoldás alapelve igen egyszerű. A for gó rész- 
tengelyvégei nem lógnak ki kétoldalt a szivattyú  
öntvény házból, így klasszikus értelemben nincs 
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is tengelytömítés. A hajtás for-
gatónyomatékát a motortengely-
re szerelt ún. mágneskuplungfél 
adja a zárt szivattyú belsejébe sze-
relt másik mágneskuplungfélnek. 
A NASH 2BE1 151-153 típus-
jelű folyadékgyűrűs vákuum-
szivattyúi elérhetőek jelenleg 
mágneskuplungos kivitelben 2BM 
kódnév alatt, a többi géptípus fej-
lesztése folyamatban van. 
Budapesti raktárunkban oldalcsa-
tornás és biogáz fúvóink, légkése-
ink, vízgyűrűs és száraz vákuum-
szivattyúink széles köre elérhető.

Dr. Fábry Gergely,  AXIS Mérnöki Kft.
www.vakuumszivattyuk.hu

3. ábra:  NASH 2BE1-153 folyadékgyűrűs vá-
kuumszivattyú jelleggörbék

4. ábra:  Gardner Denver NASH 
mágneskuplungos folyadékgyűrűs 
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EGYFOKOZATÚ MINI TURBÓ-
FÚVÓBAN KIALAKULÓ ÁRAMLÁS 

NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

Az elmúlt évtizedekben az áramlástani folyamatok numerikus szimulációja rendkívüli mértékben fejlôdött, melyet a 
számítógépek számítási kapacitásának gyors növekedése is nagyban támogatott. Napjaink személyi számítógépei 
már lehetôvé teszik, komplex háromdimenziós áramlástani feladatok számítógépes szimulációját. A továbbiakban egy 
turbófúvóban létrejövô idôben változó (instacionárius) komplex három-dimenziós áramlási folyamat számítógépes analízisiét 
mutatjuk be, melyet az eredmények kiértékelése követ.
 
Greatly supported by the quick increase of calculating capacity of computers, numeric simulation of rheological processes 
showed extraordinary advancement during the decades past. Nowadays PCs already permit computer simulation of even 
complex, three-dimensional rheological tasks. In the following, we will describe the computer analysis of an instationary, 
complex, three-dimensional rheological process occurring in a turbo air blower, followed with the evaluation of results.

 In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die numerische Simulation der Prozesse der Strömungslehre in ausserordentlicher 
Maße entwickelt, welches zum Großteil auch von der raschen Steigerung der Rechnungskapazität der Computer gefördert 
wurde. Die heutigen PC-s ermöglichen schon die computertechnische Simulation der komplexen dreidimensionalen 
Strömungsaufgaben. Im weiteren stellen wir die computertechnische Analyse des in einem Turbogebläse entstehenden, sich 
zeitlich ändernden (instationären) komplexen dreidimensionalen Strömungsprozesses vor, danach kommt die Auswertung 
der Ergebnisse. 

Bevezetés
A jelen cikk egy egyfokozatú és radiális átömlésű 
turbófúvó aggregátban kialakuló áramlási viszo-
nyok numerikus vizsgálatával foglalkozik, amely 
szorosan kapcsolódik jelen folyóiratban röviden 
bemutatott más kísérleti kutatáshoz [1].
A numerikus vizsgálat elsőrendű célja egyrészt 
a turbófúvó aggregát működése szempontjából 
alapvetően fontos üzemi paraméterek számítása, 
másrészt az áramlás aggregáton belüli jellemző-
inek részletes meghatározása. Az aggregáton be-
lüli áramlás az ANSYS-FLUENT kereskedelmi 
szoftver [2] alkalmazásával nyert eloszlásai alkal-
masak az aggregát egyes részegységei helyes mű-
ködésének megítélésére. A számított üzemi para-
méterek számértékei – azok validálása érdekében 
– pedig összevethetők a turbófúvó aggregát labo-
ratóriumi mérési eredményeivel [3].
A numerikus vizsgálatra került turbófúvó aggre-
gát főbb egységeinek szétszerelt állapotban készí-
tett fényképei az 1. ábrán láthatók.

1. ábra A turbófúvó aggregát főbb egységei 
szétszerelt állapotban

A rendelkezésre álló geometriai jellemzők fel-
használásával először a numerikus számítások 
előkészítéséhez az ANSYS-FLUENT kereske-
delmi kód grafikus előkészítő programjával ki-
fejlesztettük a turbófúvó aggregát teljes számí-
tási tartományát, amelyet a 2. ábrán mutatunk 
be. A fényképek és a 3D-s geometriai modell 
egybevetésével jól látható, hogy a tartomány 
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be- és kilépő keresztmetszeteit a valóságos ki-
alakításhoz képest kismértékben módosítottuk.

2. ábra A turbófúvó aggregát teljes 3D-s 
számítási tartománya

Az áramló levegő a turbófúvó szívócsonkján ér-
kezik a járókerékre, amelynek forgatása miatt 
az a folyadék energiáját megnöveli. Ezt követő-
en a levegő a járókerék oldali vezetőkeréken át 
a nyomótérbe kerül, majd a hátoldali visszave-
zető-keréken átáramolva a nyomócsonkon távo-
zik el a turbófúvó-aggregát egységből.
A 3. és 4. ábrákon a turbófúvó aggregát szívott 
és nyomott oldali áttetsző képe látható, ahol a 
szívócsonk és a befoglaló ház belsejében el-
helyezkedő járókerék és vezetőkerék, illetve a 
nyomócsonkok és visszavezető kerék lapátjai is 
jól kivehetően láthatók.

3. ábra A turbófúvó aggregát 3D-s testmodell 
szívóoldali áttetsző nézete

4. ábra A turbófúvó aggregát 3D-s testmodell 
nyomóoldali áttetsző nézete

Az 5. ábra a járókerék 3D testmodelljének áttetsző 
képét mutatja be, feltárva a járókerék belső lapát-
jainak térbeli geometriáját is.

5. ábra A járókerék áttetsző 3D-s testmodellje

A numerikus vizsgálat elsődleges célja a turbó-
fúvó-aggregát belsejében kialakuló áramlási jel-
lemzők számítással történő meghatározása. Ennek 
végrehajtásához a teljes számítási tartomány úgy-
nevezett véges térfogatokra történő felbontása 
szükséges.

Turbófúvó-aggregát számítási résztartomá-
nyok definiálása és hálózása

A számítás numerikus végrehajthatósága érdeké-
ben a teljes számítási tartományt először résztarto-
mányokra osztottuk, amelynek térbeli elhelyezke-
dése és a hozzá tartozó elnevezések a 6. ábrán lát-
hatók. A berendezés működéséből adódóan ugyan-
is két fontos áramlási teret kellett elkülönítenünk: 
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a forgó (ROTOR) járókerék-tartományt és az álló 
(STATOR) tartományt, amelyet a turbófúvó agg-
regát háza és a vezetőkerekek falai határolnak.

6. ábra A számítási tartomány felosztása 
és elnevezései

Ezt követte az egyes tartományok véges térfogat-
okra bontása, az úgynevezett hálózás. A járóke-
rékre elkészített numerikus hálók felületi képei a 
7-8. ábrákon láthatók.

7. ábra A járókerék véges térfogatokra való 
felosztásának részlete

8. ábra Járókerék belépő keresztmetszet 
környezetében kialakított hálózás részlete

A numerikus vizsgálat eredményeinek 
bemutatása

Az ANSYS-FLUENT szoftver az előkészített há-
lógeometrián oldja meg a vizsgált áramlási folya-
mat matematikai leírására alkalmas diszkretizált 
differenciálegyenlet-rendszert. E számítások vég-
eredményeit ábrák és diagramok segítségével fog-
laljuk össze. A számítási eredményeket egyrészt 
az áramlási térben kijelölt síkok mentén számított 
sebesség- és nyomáseloszlás grafikus megjelení-
tésével tudjuk bemutatni, ami a kialakuló áramlási 
eloszlás finomstruktúrájának megismerésére nyújt 
lehetőséget. Ez az aggregátban kialakuló áramlás 
egy lokális jellegű kiértékelését teszi lehetővé, fel-
hívva a kutató figyelmét a helyi jellegű áramlási 
problémákra. Ekkor az eredményeket eloszlásokat 
bemutató ábrák segítségével jelenítjük meg.
A számítási eredmények másrészt bemutathatók 
a nagy részletességgel kiszámított áramlási jel-
lemzők áramlási térben kijelölt többnyire átáram-
lási keresztmetszeteire meghatározott átlagérté-
kek változása révén is. Ez az aggregátban kiala-
kuló áramlás egy globális értékelését teszi lehető-
vé, ami lehetőséget nyújt a számított jellemzőknek 
kísérleti vizsgálatok eredményeivel való összeha-
sonlítására, más szóval a számítási eredmények 
validálására. Ekkor az áramlási jellemzők számí-
tott átlagértékeinek változását diagramok segítsé-
gével ábrázoljuk.
Az alábbiakban a szimuláció során nyert számítá-
si eredményeknek – a fent említett lokális és glo-
bális jellegű – megjelenítésére mutatunk be pél-
dákat.
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Példák a lokális jellegű megjelenítésre:
A 9. ábra a járókerékben és a járókerék oldalán 
lévő vezetőkerékben, a 10. ábra pedig a nyomó-
oldalon lévő vissza-vezetőkerékben, valamint az 
ezt követő nyomótérben kialakuló sebességelosz-
lás változását mutatja be a hátlappal párhuzamos 
és a lapátcsatorna közepén elhelyezkedő, valamint 
a fogástengelyre merőlegesen álló sík mentén.

9. ábra Sebességeloszlás és az áramvonalak a 
járó- és vezetőkerékben

10. ábra Sebességeloszlás és az áramvonalak a 
vissza-vezetőkerékben

A 11. ábra a járókerékben és a járókerék oldalán 
lévő vezetőkerékben, a 12. ábra pedig a nyomó-
oldalon lévő vissza-vezetőkerékben, valamint az 
ezt követő nyomótérben kialakuló abszolút nyo-
más és az áramvonal eloszlás változását mutatja 

be a hátlappal párhuzamos a lapátcsatorna köze-
pén elhelyezkedő, a forgástengelyre merőlegesen 
álló sík mentén.
A numerikus szimulációk lokális vizsgálata mó-
dot ad, az áramlás finom struktúráinak megisme-
résére. Az ebből nyert adatok nagyban segíthetik a 
tervezők munkáját. Ilyen fontos információ lehet a 
vezetőlapátozás belépő élei környezetében a 9. áb-
rán látható torló-felületek, vagy a 12. ábrán a vis-
sza-vezetőkerék kilépő keresztmetszete utáni sza-
kaszban megfigyelhető örvénylő struktúrák, ame-
lyek kedvezőtlenül hatnak a gép hatásfokára.

11. ábra Az abszolút nyomás és az áramvonalak 
eloszlása a járó- és vezetőkerékben

12. ábra Az abszolút nyomás és az áramvonalak 
változása a vissza-vezetőkerékben
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Példák a globális jellegű megjelenítésre:
A CFD numerikus számításokat az aggregát há-
rom különböző üzemállapotára vonatkozóan vé-
geztük el. Ennek során az aggregáton átáramló le-
vegő tömegáram értékének önkényes megválasz-
tása mellett a szimulációval meghatároztuk az 
aggregát által előállított statikus nyomáskülönb-
séget. Ekkor a szimuláció számított eredményeit 
felhasználva az aggregát be- és kilépő keresztmet-
szeteire vonatkozó átlagértékeket vesszük figye-
lembe. Az így kapott üzemi jellemzőket a 13. áb-
rán hasonlítottuk össze az aggregát laboratóriumi 
vizsgálata során nyert jelleggörbe pontokkal.
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13. ábra Számított munkapontok és a mért 
jelleggörbe összehasonlítása

Az ábra alapján megállapítható, hogy a számított 
üzemi jellemzők meglehetősen jól közelítik a kí-
sérleti vizsgálat mérései alapján meghatározott 
jelleggörbe pontjait.
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Az Atlas Copco bemutatja a legjobb 
energiahatékonyságú olajmentes 

kompresszorát: ZH 350+.

Az Atlas Copco bemutatja az új, rendkívül ala-
csony energiafelhasználású, nagy sebességű, há-
romfokozatú, olajmentes turbókompresszorát. A 
ZH 350+ az Atlas Copco által valaha épített leg-
jobb hatásfokú olajmentes kompresszor. Ez az 
első középnyomású, háromfokozatú ipari centri-
fugális kompresszor, amely nagysebességű moto-
rokkal és fogaskerék hajtómű nélkül kerül keres-
kedelmi forgalomba. A ZH 350+ a gyógyszeripar, 
az elektronikai ipar, az autógyártás és más magas 
minőségű, 100%-ban olajmentes levegőt igénylő 
ipari alkalmazások számára készült. A hagyomá-
nyos turbó kompresszorokhoz képest kiemelke-
dően energiatakarékos, azokat a felhasználókat 
célozza meg, akik az energiahatékonyság és meg-
bízhatóság tekintetében a legmagasabb teljesít-
ményű kompresszorokat igénylik.
A ZH 350+ (350kW, 7-8 bar), az Atlas Copco olaj-
mentes, nagy sebességű centrifugális kompresszora, 
egy intenzív kutatási és fejlesztési tevékenység ered-
ményeként született meg, egy igazi házon belüli in-
novációs sikertörténet.
Az Atlas Copco-t büszkeséggel tölti el, hogy sikerült 
új mércét felállítania a légsűrítési technológia ener-
giahatékonysága terén. A ZH350+ megbízhatósága 
és energiahatékonysága is bizonyítja, hogy mennyi-
re fontos számunkra az ügyfeleink termelékenységé-
nek növelése és a működési költségeik csökkentése.
A ZH 350+ 4%-kal hatékonyabb a cég legjobban 
teljesítő olajmentes kompresszorainál. Az új tur-
bókompresszor hihetetlenül alacsony energiafel-
használása öt fontos tervezési döntés eredménye: 
Először, a ZH350+ háromfokozatú kialakítása a 
mai legfejlettebb technológiát használva éri el a ma-
gas termodinamikai hatásfokot és az alacsony ener-
giafogyasztást. A háromfokozatú kialakítás a 7 és 11 

bar közötti nyomás elérésére ma a széleskörben el-
ismert leghatékonyabb megoldás. Az új háromfoko-
zatú turbó design, élettartama alatti ráfordítási költ-
ségei átlagosak, a költségei az olajmentes csavar-
kompresszorhoz képest 3%-kal, a kétfokozatú tur-
bó kompresszorhoz képest 18%-kal alacsonyabbak. 
Másodszor, a ZH 350+ fogaskerék hajtómű nél-
kül készül, és ezzel kiküszöböli a fogaskerék átté-
telhez kapcsolódó veszteségeket is. A 350 kW-os tar-
tományban az áttételhez kapcsolódó veszteségek a 
kompresszorok energetikai hatásfokát akár 9%-kal 
is csökkenthetik. 
Harmadszor, a ZH 350+ titánium járókerekekkel 
készül, amelyek nem csak megbízhatóbbak, de a ter-
helt/üresjárati átkapcsolások idejét is lerövidítik. A 
gyorsabb kapcsolás, az alacsony sűrített levegőigény 
idején, alacsonyabb üresjárati energiaveszteségeket 
eredményez.
A negyedik tényezőt az ideális méretezésű hűtés je-
lenti, amely jelentősen csökkenti a nyomásesést és 
ezzel a következő sűrítési fokozat stabilitását növe-
li. A kialakításhoz tartozik még a megnövelt hő elve-
zető felület is. 
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Atlas Copco 
A sűrített levegőt előállító termékeinkkel energiát tud megtakarítani. 

Tudta-e Ön, hogy energia költségeinek akár 35%-át is megtakaríthatja a sűrített levegő előállítása 
során, akkor ha megfelelően optimalizálja kompresszor termét? 

Éljen konzultációs lehetőségünkkel, amelynek keretében ingyen elvégezzük azokat a számításokat és méréseket, amelyek 
a sűrített levegő termelésének energiahatékonyságát biztosítják. 
Írjon nekünk az informacio.hun@hu.atlascopco.com címre, és munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Kapcsolat:
Atlas Copco Kft
2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1. 
Tel.: 23-803-600 
Email: informacio.hun@hu.atlascopco.com, www.atlascopco.hu

AC_inzerat_180x129_HU.indd   1 21.3.12   13:02

Ötödik tényező, hogy a rendszer az utóhűtő előtt fúj 
le, ami azt jelenti, hogy minimális a sűrített levegő 
veszteség, alacsonyabb kapacitás igény esetén is. 
A levegőveszteségek, nyomáscsökkenések és az át-
tételi veszteségek terén elért javítások együttesen 
egy olyan kompresszort eredményeznek, amelynek 
hatásfoka 4%-kal jobb, mint a cég legjobb kompresz-
szorai, hasonló üzemi körülmények között. Továb-

bi energia megtakarítás lehetséges az új, forgódo-
bos kompressziós hővel regeneráló adszorpciós szá-
rító berendezéssel (MD/ND típus). Ezek a szárítók 
kompatibilisek a ZH 350+ kompresszorral, ami ide-
ális választássá teszi a környezetvédelmet fontosnak 
tartó gyártólétesítmények számára.
A ZH 350+ az olajtartalomra vonatkozóan megkap-
ta az ISO 8573-1 (2010) 0 osztályú minősítését a 
független TÜV intézettől. (Német Műszaki Felügye-
lő Egyesület).

www.atlascopco.hu
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szivárgásvizsgálat

• Vákuumtechnikai berendezések,  

alkatrészek forgalmazása

• Vákuumszivattyúk üzembe helyezése

• Helyszíni állapotfelmérés

• Cserekészülékek biztosítása a javítás 

idõtartamára

1172 Budapest, Kálnok u.15.
Tel: +36 30 685 05 46

Fax: +36 1 253 11 32
E-mail: info@evacuum.hu

www.evacuum.hu

(06-20) 392-6509
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Forgódugattyús vákuum szivattyúk 
és fúvók

A forgódugattyús (Roots típusú) fúvók/vákuum szivattyúk a kisnyomású berendezések közé tartoznak, fôleg nagy mennyiségû 
(50-50 000 Nm3/óra) gázok kis nyomásra való komprimálására, a maximálisan elérhetô nyomáskülönbség 1000 mbar. 
 
Rotary-plunger (Roots type) air blowers /vacuum pumps belong to low-pressure devices and serve for compressing high 
amount (50-50 000 Nm3/hour) of gases to low pressure, with the maximum achievable pressure difference being 1000 mbar. 
 
Die Kapselgebläse/-vakuumpumpen (Typ: Roots) gehören zu den Niederdruckanlagen, hauptsächlich für Komprimierung von 
Gasen von größer Menge (50-50 000 Nm3/Stunde), maximal erreichbarer Druckunterschied 1000 mbar. 

Működési elve: a térfogat kiszorítás elvén műkö-
dik, két, (két- vagy háromágú) babapiskóta alakú 
rotornak egy vízszintes elrendezésű ovális házban 
való egymással szemben való forgása során ala-
kul ki a gáz sűrítése, a lapátok nem érintkeznek 
egymással. A rotorok fogainak egymáshoz való 
kölcsönös helyzetét egy külön házban elhelyez-
kedő szinkronizáló fogaskerékrendszer biztosítja. 
Forgás közben a rotorok „fogai” fokozatosan le-
zárják a ház szívóoldalának egy részét és a gázt át-
nyomják a ház nyomóoldalára. A fúvó berendezés 
nyomóoldali nyomását a fúvóhoz csatlakoztatott 
berendezés(ek) és a csővezeték nyomásellenállá-
sa határozza meg.

 

A Roots fúvó működése

A szinkronizáló fogaskerekeknek köszönhetően a 
forgódugattyúk nem érintkeznek egymással, így 
nem szükséges a kenésük, a berendezés szárazüze-

mű, ez az előny számtalan felhasználási lehetőséget 
biztosít, főképp olyan területeken, ahol nem meg-
engedett a szállítandó gáz semmiféle szennyezése.
A fogaskerék házból az olaj átjutását a forgódugaty-
tyús házba speciális dinamikus tengelytömítések 
akadályozzák meg.
A forgódugattyús fúvók általában nem kívánnak 
külön hűtést, de a gáz komprimálása során keletke-
ző hő a nyomóoldalon magas felületi hőmérsékletű 
részeket eredményezhetnek.
A fúvókat általában elektromotorral hajtják meg, 
közvetlenül rugalmas tengelykapcsolóval vagy ék-
szíjhajtás közbeiktatásával.
A fúvók szabályozása: mivel ezek a berendezések 
térfogat kiszorításúak és a nyomást a fúvó utáni 
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berendezések és a csővezeték ellenállása alakítja 
ki, a szállítandó mennyiség szabályozását egysze-
rűen a fordulatszám változtatásával érhetjük el, ami 
többfordulatú motor vagy frekvenciaváltó alkalma-
zásával lehetséges.
Az általunk elsősorban forgalmazott cseh Kubicek 
gyártmányú fúvók általában nem egyszerűen 
elektromotor-fúvó egységként kerülnek alkalma-
zásra, hanem számtalan kiegészítővel, komplett 
berendezésekként. Ilyen kiegészítők a szívóolda-
li hangtompító-szűrő egység, a nyomóoldali hang-
tompító, a biztonsági szelep, átáramlás mérő, ma-
nométerek. A gépegység egy közös alapkereten 
helyezkedik el, a rendszerhez való csatlakozást 
nyomóoldali flexibilis csatlakozó biztosítja. a zaj-
szint csökkentése érdekében a komplett berende-
zést hangszigetelő burkolattal lehet ellátni.
Robbanásveszélyes gáz szállítása vagy robbanás-
veszélyes üzemi környezet esetén ATEX kivitelű  
berendezések is rendelkezésre állnak, a Kubicek 
gyár saját tervezésű és kivitelezésű lángzárakkal 
akadályozza meg az esetleges gáz visszaégést.
A Kubicek által gyártott fúvók környezetbarátok, 
a szállított gáz nem szennyeződik, a gépegység 
zajszintje hangszigetelő burkolattal csökkenthető.

A forgódugattyús fúvók előnyei:
– pulzálás-mentes szállítás
– hosszú élettartam
– kis karbantartási igény

Főbb felhasználási területek
– szennyvízkezelés- levegőztető elemek levegővel 

való ellátása
– megújuló energiák- biogáz és pirogáz szállítása 

gázmotorokhoz, gázégőkhöz
– egyéb ipari alkalmazások- pneumatikus szállí-

tás, vegyipari, petrolkémiai felhasználások
A Kubicek fúvók beüzemelését, karbantartását, 
javítását Magyarországon cégünknek a gyártónál 
kiképzett szakemberei végzik. 
   

Valasek László
Valasek Szivattyútechnika Kft
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*4. A CAIS-sal felszerelt autósnak lehetősége 
nyílik fi gyelmeztetni a potenciálisan veszélyes 
útviszonyok között bekövetkező változásra az 
úton haladó többi autóst.

Bridgestone Magyarország Kft. 
1133 Budapest, Váci út 76.

Tel: +36 1 430 2780, Fax: +36 1 387 9311, 
www.bridgestone.hu

� MI IS AZ A 

A www. th eli veteacher.com  egy virtuális eszköz 
tanároknak, diákoknak, nyelviskoláknak a talál -
kozásra és együttműködésre. A hozzáféréshez 
csak egy számítógépre, internetkapcsolatra és 
webkamerára van szükség.

Miért jó a nyelvtanulónak?

� Idő- és költségtakarékos tanulási forma

�  Otthonról, a munkahelyünkről vagy akár egy 
reptéri váróból is becsatlakozhatunk az órára 

�  Az oldalon lévő tanári profilokból választhatunk 
és válthatunk tanárt szabadon akár egyéni, akár 
csoportos órák esetében.

�  A szó elszáll, de az óra megmarad. Egy hétig 
visszanézhetők az elmúlt órák. 

Miért jó a tanároknak, nyelviskoláknak?

�  Nem kell a diákhoz utazni. Az idő és földrajzi 
kötöttség a virtuális tanteremmel áthidalható.

�  A globális hallgatói adatbázis segítségével, 
sokkal több diákkal kerülhetünk kapcsolatba, 
növelhetjük ügyfélkörünket.

�    A tanárok és nyelviskolák számára egy  
45 perces adásidő ára 300 Forint. 

YOUR TEACHER … YOUR TIME … YOUR MONEY …

MINKET VÁLASZTOTTAK: 
 

KRAFT FOODS HUNGÁRIA KFT.

 

HARLEY DAVIDSON BUDAPEST KFT.

 
MAGYAR RTL TELEVÍZIÓ ZRT.

 
MAGYAR HONVÉDSÉG

 
BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

 

DUNAPACK ZRT.

MAGYARORSZÁG
DUNAPACK
P A C K A G I N G

H-Net  
Nyelvi Központ

� Nyelviskola
� Online nyelvoktatás
� Csapatépítő tréningek angolul 
� Nyelvi utaztatás
� Fordítás, tolmácsolás

Együttműködő partnerünk:

Budapest, 1132, Nyugati tér 4.
Tel/Fax: +36 1 239 22 54  
info@h-net.hu · www.h-net.hu

PROFIT A PROFIKNAK!

H-Net  
Nyelvi Központ

� Nyelviskola
� Online nyelvoktatás
� Csapatépítő tréningek angolul 
� Nyelvi utaztatás
� Fordítás, tolmácsolás

Együttműködő partnerünk:

Budapest, 1132, Nyugati tér 4.
Tel/Fax: +36 1 239 22 54  
info@h-net.hu · www.h-net.hu

PROFIT A PROFIKNAK!

H-Net  
Nyelvi Központ

 
 
 
 
 

�Mûszaki fordítás, tolmácsolás
� Nyelvi coaching
�Mûszaki szaknyelv oktatása 
� Online nyelvoktatás
� Nyelvi utaztatás

Együttműködő partnerünk:

PROFIT A PROFIKNAK!
Budapest, 1132, Nyugati tér 4.
Tel/Fax: +36 1 239 22 54 
info@h-net.hu · www.h-net.hu · FNYSZ: 01-0495-04

� Technical translation, interpretation
� Language coaching
� Technical English 
� Online language trainings
� Language courses abroad

www.szivattyu.lap.hu

www.szivattyu.lap.hu

www.szivattyu.lap.hu
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aLkaLmazáSi terÜLet
SZÁLLÍTOTT KÖZEG
Szerkezeti kiaLakÍtáS
aDattáBLázat

BeSzerzÉSi
ForráS
táBLázatok
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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
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SZIvATTYú GYÁRTóK, FORGALMAZóK

AQUARING Kft.
1044 Budapest, Megyeri út 51.
Tel.: 232-1376  Fax: 232-1377

A-V A-V
A B
C D
F-I

A-V A-I A-I A-I B
H E

B C
D E
G P

B C
D G
K

B C
D E B C B E

F K
B D
G I

B D
 G I

B E
G K

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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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

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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Elektro-Generál Kft.
4031 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.
Tel./Fax: 52/533-740, 20/958-59-60
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C D

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

Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre 

B-P A-O C-P B-P B-N B-O A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A A B A C
D-TECH Kft.
1116 budapest, Hunyadi M. u. 32.
Tel.: 226-1428  Fax: 424-5914
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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

0–50
50–500

500–5000
>5000
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Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre 

B-P A-O C-P B-P B-N B-O A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A A B A C



112 Szivattyúk, kompreSSzorok, vákuumSzivattyúk 2011

2928272625242322212019181716151413121110987654321Szivattyú gyártók, forgalmazók

HOKER Kft.
1182 Budapest, Királyhágó u. 82.
Tel.: 290-7137  Fax: 294-4236 
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SZIvATTYú GYÁRTóK, FORGALMAZóK

HIDROSTAL Kft.
9082 Nyúl, Vasútsor út 16.
Tel.: 96/540-200  Fax: 96/540-220 
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HOMAS Kft. - TRIK (ORSTA)
fogaskerékszivattyúk importőre
1196 Budapest, Zrínyi u. 109.
Tel.: 358-1274  Fax: 280-3830
www.homas.hu

INS Szivattyútechnika Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.
1213 Budapest, Hollandi út 81.
Tel.: 421-0536  Fa: 421-0537

„HIDROMECHANIKA”
Szövetkezet
1222 Budapest, Nagytétényi út 96/a.
Tel.: 424-6040  Fax: 227-0897 
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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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GANZ-VÍZGÉP és Armatúra Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.  
(Pf.: 166)
Tel.: 77/ 528-445   Fax: 77/ 420-639  

HÍRÖS MESTER Kft.
6000 Kecskemét, Ceglédi út 62.
Tel.: 76/505-640, 505-642, 505-643  
Fax: 76/505-641 
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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
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GRuNDFOS HuNGáRIA Kft.
2045 Törökbálint Park u. 8. 
Tel: 23-511-110
  Fax: 23-511-111
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HIDROSZER Kft.
6120 Kiskunmajsa, Fecske utca 3-5.
Tel.: 40/860-600, 77/481-441  
Fax: 77/483-310
http//www.hidroszer.hu
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Szűrőrendszerek és csúszógyűrűs tömítések forgalmazása
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Légrádi Ferenc
8900 Zalaegerszeg, Kökény út 4.
Tel.: 30/946-0633  Fax: 92/596-246
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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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SPX FLOW Technology Hungary Kft.
1222 Budapest, Háros u. 7.
Tel: 227-44-96
Fax: 227-45-01

SZIvATTYú GYÁRTóK, FORGALMAZóK

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
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MEDIKER Kft.
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
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LUTZ-Szivattyúk
Magyarország Kft.
9024 Győr, Vasvári Pál u. 9.
Tel.: 96/419-813  Fax: 96/419-814
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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
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PENTAIR Magyarország Kft. 
1033 Budapest,  Szőlőkert u. 4/b.
Tel.: 388-0255   Fax:  388-0256
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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
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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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VALASEK 
SZIVATTyúTECHNIKA Kft.
1223 Budapest, Kápolna u. 10-26.
Tel.: 283-0035  Fax: 283-2668
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WEIR MINERALS Hungary Kft.
2800 Tatabánya, Győri út 43.
Tel.: 34/314-794  Fax: 34/314-791
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VERBIS KFT.
1151 BuDAPEST, MÉLyFúRó 
u. 2/E.
TEL.: 306-3770, 306-3771  
FAX: 306-6133
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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
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SuLZER PuMPS WASTEWATER 
HuNGARY Kft.
1046 Budapest, Kiss E. u. 1-3.
Tel.: 231-6070  Fax: 231-6080
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XyLEM WATER SOLuTIONS Kft
2045 Törökbálint, Tópark u. 9.
Tel: 23/445-700
Fax: 23/415-640
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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. Olajfinomító
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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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

Atlas Copco Kft.
2051 Biatorbágy, 
Vendel Park, Huber u. 1.
Tel.: 23/803-600  Fax: 23/803-666, 699
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AXIS Kft.
(Gardner Denver NASH Elmo
kompresszorok, fúvók)
1025 Budapest, Csalán u. 1.
Tel.: 275-0208, 20/944-3162    
Fax: 392-5494
www.vacuum-pump.eu
www.vakuumszivattyuk.hu
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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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ABAC/BALMA/ALUP Képviselet – 
RAMTECH Kft.
1134 Budapest, Lőportár u. 8.
+36/1/349 2318 Fax: +36/1/320 5364
web: www.ramtech.hu és 
www.abac-balma-kompresszor.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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Q R S T u
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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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BOGE KOMPRESSOREN
1117 Budapest, Budafoki út 183.
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Fax: 481-9523

A B E H
N G H G H G H G F G F G G H

M N
G H

I
G H
M N F G G H G H

I
G H
M N

G H
M N G H G H

M N
G H
M N G H G H G H

M N G H D E
G H

120 Szivattyúk, kompreSSzorok, vákuumSzivattyúk 2011

2928272625242322212019181716151413121110987654321Kompresszor gyártók, forgalmazók

KOMPRESSZOR GYÁRTóK, FORGALMAZóK

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

M 24-nél nagyobb csavarok és anyák  kompresszorokhoz

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
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Oravecz és Társa Kft.
1222 Budapest, Nagytétényi út 106.
Tel.: 424-7652  Fax: 424-7650
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frekvenciaváltós, mágnesmotoros és katalizátoros csavarkompresszorok isPARISE/ POWER SYSTEM képvise-
let – RAMTECH Kft.
1134 Budapest, Lőportár u. 8.
+36/1/349 2318 Fax: +36/1/320 5364
web: www.ramtech.hu és 
www.parise-kompresszor.hu
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JOHN CRANE HUNGARY Kft
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel: +23 886 935 Fax: +23 886 935 Szűrőrendszerek és csúszógyűrűs tömítések forgalmazása

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
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D-TECH Kft.
1116 budapest, Hunyadi M. u. 32.
Tel.: 226-1428  Fax: 424-5914
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frekvenciaváltós, mágnesmotoros és katalizátoros csavarkompresszorok is

Szűrőrendszerek és csúszógyűrűs tömítések forgalmazása
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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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VALASEK Szivattyútechnika Kft.
1223 Budapest, Kápolna u. 10-26.
Tel.: 283-0035    Fax: 283-2668
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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
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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

20Vákuumszivattyú gyártók, forgalmazók

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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B&T Service Kft (Agilent Technologies 
Vacuum Products Division,  volt Varian 
Vacuumtechnologies)
1142 Budapest 
Dorozsmai utca 211-213. 4/451.
Tel.: +36-30-458-5480
        +36-1-231-0993
Fax: +36-1-231-0994
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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

AXIS Kft. (Gardner Denver NASH - Elmo 
vákuumszivattyúk)
1025 Budapest, Csalán u. 1.
Tel.: 275-0208, 20/944-3162 
Fax: 392-5494
www.vacuum-pump.eu
www.vakuumszivattyuk.hu

A A A A A A B A A A AA A A AA A A B A A A 

HB Druvak Kft.
ElmoRietschle és  
Thomas by GardnerDenver
1097 Budapest, Gubacsi út 47. II. em.
Tel.: 219-5328  Fax: 219-5329
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Ferry Contact Kft.
1195 Budapest, Vas Gereben u. 4/F.
Tel.: 348-6000  Fax: 348-6001
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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
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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
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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
1151 Budapest, Platán u 28.
Tel.: +36209350452   Fax:+3613067658

„HIDROMECHANIKA” Szövetkezet
1222 Budapest, Nagytétényi út 96/a.
Tel.: 424-6040  Fax: 227-0897
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Oravecz és Társa Kft.
1222 Budapest, Nagytétényi út 106.
Tel.: 424-7652  Fax: 424-7650
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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

VALASEK Szivattyútechnika Kft.
1223 Budapest, Kápolna u. 10-26.
Tel.: 283-0035   Fax: 283-2668
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JOHN CRANE HUNGARY Kft
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel: +23 886 935 Fax: +23 886 935 Szűrőrendszerek és csúszógyűrűs tömítések forgalmazása

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
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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

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
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Szűrőrendszerek és csúszógyűrűs tömítések forgalmazása
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Motorok és frekvenciaváltók a felsorolt területekre

Ragasztástechnikai elemek a *-gal jelölt területekre
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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) 271-00-82  E-mail:  info@bb-press.hu



KÉSZÜLT A NAGYVILÁG SZÁMÁRA

Az SPX különböző termékeket, technológiákat és automatizálási megoldásokat tervez és gyárt, melyek világszínvonalú termelést, és maximális 

megbízhatóságot eredményeznek. A Johnson Pump és az APV márkanév alatt térfogat-kiszorításos és centrifugál szivattyúk teljes skáláját 

kínálja a modern technológiák számára. Számíthat a berendezéseink kiváló minőségére és a műszaki szakértőink elkötelezettségére.

SPX Flow Technology Hungary Kft. 
Háros u. 7 • H-1222 Budapest, HUNGARY 
TEL     +36 1 227 4496/124 
FAX    +36 1 227 4501 
Email: laszlo.szonyi@spx.com 
www.spx.com • www.apvhungary.hu
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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


