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Első rátekintésre ez így is van, de 
mivel a fordulatszám-szabályozás-
sal a szivattyú üzemi rugalmassága 
rendkívül megnő, és ezzel együtt 
lehetőség adódik az üzemi tartomány olyan 
kiterjesztésére, ahol már a gépen belül, a lapát-
ozásokon káros iránytörések és leválások – kavi-
tációk – alakulnak ki, ez tönkreteheti a szivattyút.

A vízellátásban három jól elhatárolható te-
rületet találunk a frekvenciaváltós szivattyúsza-
bályozásban. Ezek a csőhálózati alapgépházak, 
az állandó zónanyomást tartó nyomásfokozó 
gépházak és a kutak üzemeltetése.

A téma kezeléséhez a szivattyúfordulat-
szám-hatásfok kagylógörbéjének áttekinté-
sével kell hozzákezdeni (1. ábra). Mivel a 

szivattyú gyártók katalógusai csak a névleges 
fordulatszámhoz tartozó Q-H, Q-η, Q-P, és 
Q-NPSH görbéket közlik, ezért a fordulatszám 
affinitástörvényeinek felhasználásával kell a 
kagylógörbét megszerkeszteni. A fordulat-
szám affinitástörvényei:

Q1/Q2 = n1/n2

H1/H2 = (n1/n2)2

P1/P2 = (n1/n2)3 
NPSH1 / NPSH2 = (n1/n2)2

Ezek az összefüggések létesítenek kapcsolatot 
a már ismert (1) jellemzők és a meghatározásra 
kerülő (2) jellemzők között, de kizárólag az „A”, 
ún. affin-parabolák mentén. Vagyis a gyári jel-
leggörbéken felvéve hat-hét Q-H pontot, mind-
egyiken átfektethető egy másodfokú parabola, 
és ezeken fognak megjelenni az ún. affin-pon-
tok, kijelölve a csökkentett fordulatszámokhoz 
tartozó jelleggörbéket. Például fél fordulatszá-
mon az affin-pontban a vízszállítás 50%-ra, az 
emelőmagasság 25%-ra, a teljesítményigény 
12,5%-ra fog csökkenni. 

A hatásfokértékek az affin-pontokban alig 
változnak, mert különösen a felső, a gyakorlat 
számára fontos fordulatszám-tartományokban 
közel együtt futnak a hatásfokok az affin-para-
bolákkal.

Az affin-pontokhoz tartozó „P1-6” teljesít-
mények lefutása a törvénynek megfelelően 
egy harmadfokú parabola, de jól látható, hogy 
a „Hcs” csőhálózatra dolgozó szivattyú telje-
sítményigénye egy magasabban futó érték. 

 Vízellátási rendszereknél a teljesítményváltozás 
kb. 2,3–2,5 hatvány szerint alakul, de ezt min-
den esetben ki kell szerkeszteni az aktuális M1,2,3 

munkapontokból., 
A vízellátási rendszert megjelenítő „Hcs” ter-

helő jelleggörbe felvételével megjelennek ezek 
a munkapontok – M1 M2 M3 –, melyeket a külön-
böző fordulatszámoknál kialakít a szivattyú. 

A névleges n1 fordulatszámon úgy kell ki-
jelölni a várható legnagyobb teljesítményhez 
tartozó M1 munkapontot, hogy az a legjobb 
hatásfokhoz tartozó vízszállítás 115–120%-ára 
essen. Ekkor ugyanis a gép üzemi tartománya 
a hatásfok „kagylódombján” mozog, és itt lesz a 
leggazdaságosabb a működése, valamint ezzel 
ki lehet kerülni az ún. „nagyvízi” kavitációs üze-
mi tartományt.

Ennek a nagyvízi üzemi tartománynak a 
kijelölése különösen fontos az alapzónáról 
átemelő ún. nyomásfokozó, frekvenciaváltós 
szivattyúk esetében, mert azok ugyan jelentős 
hozzáfolyási nyomással kapják a vizet, ezért ha-
gyományos kavitációs igénybevételről nem be-
szélhetünk, de a megnövekedett belső áramlási 
veszteségek hatására jelentős roncsolódások 
alakulhatnak ki a járókeréken. 

frekvenciaváltóval szabályozott szivattyúk-
nál meg kell határozni a legkisebb fordulatszá-
mot adó („fmin”), legkisebb üzemi frekvencia 
értékét, hogy a gyárilag megadott legkisebb 
üzemszerű vízszállítást („Qmin”) ne tudja a szi-
vattyú átlépni. Ennek a határfrekvenciának az 
 értékét  meghatározza a szivattyú-jelleggörbe 
meredeksége és a rendszerterhelő jelleggörbe 

A közműves vízellátás szivattyúzási feladatainál ma már 
rendszeresen alkalmazzák a frekvenciaváltóval táplált 
aszinkronmotoros hajtást, ami gazdaságosan oldja meg a 
szivattyúk fordulatszám-szabályozását. Ez a hajtási mód 
az általános megítélés szerint mindent megold ezen a 
területen. 

ÖRVÉNYSZIVATTYúK 
FORDULATSZÁM-
SZABÁLYOZÁSÁNAK 
VESZÉLYEI

jóZsa istván
aranydiplomás nyugdíjas

gépészmérnök

1. ábra
A szivattyú-fordulatszám kagylógörbéi 
a terhelőrendszerrel
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fekvése, de a vízműves gyakorlatban ez kb. mínusz 
15-18%-kal alacsonyabb a névleges 50 Hz-nél.

A rendszer jelleggörbe-indulási „Hst” pont-
ja meghatározza a frekvenciaváltó indítási, ún. 
felfutási rámpáját, ugyanis a gép felfutásakor a 
szivattyú zárási nyomása, más szóval nulla víz-
szállítású pontja eddig a pontig kisebb, mint 
a rendszer nyomása, tehát a visszacsapó sze-
lep még nem tud kinyitni. Eddig a gépcsoport 
bármilyen gyorsan felfuttatható, és ezen a sza-
kaszon a rámpaidő normál villamos motornál 
lehet kb. 2-5 másodperc, de búvármotornál 
nem haladhatja meg a 0,6-0,8 másodpercet a 
vízkenésű motortalpcsapágy berágódásának 
elkerülésére.

A csőhálózatra dolgozó alapgépházak szi-
vattyúinál a felfutás után már a csőhálózat nyo-
máslökés-védelmét szolgáló lassú, kb. 3-5 perces 
felfutással kell az üzemi vízszállítást kialakítani. A 
leállásnál pedig a sorrend fordított lehet.

Búvárszivattyúkra a szivattyúgyártók meg-
határozzák a névleges fordulat 70%-ában a 
legalsó frekvenciaértéket, amivel elkerülhető 
az indulási felfutáskor a vízkenésű talpcsapágy 
berágódása. Vagyis legalább 35 Hz-re kell fel-
futtatni induláskor a búvárszivattyút a lehető 
legrövidebb idő alatt. A legtöbb esetben a bú-
várszivattyú zárási pontja ennél a 35 Hz-nél még 
nem éri el a rendszer Hst értékét, így a szivattyú 
még nem szállít, és kútkitermelésnél ezután 

már a kút védelmét szolgáló lassú, kb. 5-10 per-
ces felfutást is meglehet valósítani.  

A következőkben egy nehéz szívási feltéte-
lekkel, városi elosztóhálózatra dolgozó szivaty-
tyú-aszinkronmotor gépcsoport frekvenciaváltó-
val szabályozott üzemét vizsgálhatjuk a 2. ábrán. 

Az ábra jobb felső részén a szivattyú-fordu-
latszám kagylógörbéje látható egy névleges, 55 
m-es rendelési ponttal, 50 Hz és 42 Hz közötti, 
990–831/min. fordulatszám-tartományban 
(16%-os szabályozási tartomány).

Az ábra bal oldalán látható a léptékhelyes 
vázlatos ábrája a szivattyúnak a szívómedencé-
vel, valamint a szivattyút terhelő rendszer NPSH, 
magassági és nyomásösszetevői. NPSHrendszer = 
Ao – Hsg – hs’ - htg

Vagyis a légköri nyomásból (Ao) le kell vonni 
a szívóoldali (Hsg) geodetikus szintkülönbséget, 
a szívóoldali csőrendszer (hs’) hidraulikai ellen-
állását és a víz hőfokához tartozó (htg) telített 
gőznyomást.

Így közvetlenül átvetíthetők az ábra jobb 
oldali alsó részére a rendszer-NPSH „hs’” jelű pa-
rabolagörbéi a szivattyú részéről megkövetelt 
NPSH-görbékhez.

A biztonságos, kavitációmentes üzemi te-
rületet kijelöli, ha a rendszer NPSH-értéke na-
gyobb a szivattyú által megkövetelt értéknél. 
NPSHrendszer >> NPSHszivattyú 

Látható, hogy magas szívómedence-vízszin-

teknél nagyobb ez a vízszállítási tartomány, de 
alacsonyabb vízszinteknél ez a tartomány leszű-
kül, bár 42 Hz-hez tartozó fordulatszámon a szi-
vattyú akár teljesen le tudja szívni a medencét.

Az üzemállapot kritikus területe a nagy víz-
szállításoknál fog kialakulni, mert ezen az  oldalon 
a szivattyú részéről megkövetelt NPSH-értékek 
meredeken emelkednek, és még elég magas 
medenceszinteknél is hamar metszésbe ke-
rülnek a rendszer-NPSH-értékkel. Akkor, ha ez 
bekövetkezik, a szivattyúkerékben kialakuló 
nyomóoldali kavitáció leszakadásba, „blokingba” 
viszi a szivattyút, és hiába emelik a fordulatszá-
mot, a gép vízszállítása nem fog növekedni, mi-
közben a járókerék a kavitációtól tönkremegy. 
Ennél a gépcsoportnál a vízszállítást radikálisan 
korlátozza a medenceszint alakulása.

Jellegzetes, frekvenciaváltóval szabályozott 
búvárszivattyúval megoldott feladat a parti szű-
résű csápos kutak víztermelésének gazdaságos 
megvalósítása. Ezeknél a kúttípusoknál széles 
tartományban mozog a szivattyú vízszállítása és 
az emelő magassága is. A mellékelt 3. ábrán egy 
parti szűrésű csápos kút búvárszivattyús kiter-
melése látható, a jobb oldali vázlaton a jellemző 
szintekkel, a bal oldalon pedig a szivattyú és a 
kút jelleggörbéivel (fordított elrendezés).

Ennél a szivattyúzási feladatnál a korábbi-
akban már említett indulási, kettős rámpafel-
tételeken túl a folyamatos üzemben kialakuló 
kritikus állapotokra kell felfigyelni. 

A búvárszivattyúkat gyártók katalógusaik-
ban megadják a légbeszívás elkerülését célzó ún. 
vízfedés „f” értékét. A szivattyúnál ugyanis, ha ez 
a vízfedés lecsökken a megadott érték alá, akkor 
a spontán légörvény képződése egy légcsator-
nát juttat a szivattyú járókerekére, ami egyrészt 
hidrodinamikai balanszhibát és ezzel együtt 
rezgéseket kelt, másrészt letöri a szivattyú Q-H 
jelleggörbéjét, ami csökkent vízszállítással jár.

Ez a csökkenő vízszállítás addig folytatódik, 
amíg a kút vízadó képessége éppen megegye-
zik a szivattyú vízszállításával. Így egy önszabá-
lyozó rendszer alakul ki, ami az üzemeltető szá-
mára szinte észrevehetetlen.

A légbeszívásos üzemnél a levegőfonal úgy 
működik, mint egy „miniatűr vas-mangántalaní-
tó”,	és	a	kiváló	oxidok	eltömítik	a	búvárszivattyú	
szívókosarát. Az eltömődött szívókosár pedig 
lefojtja a járókerékre érkező víz útját, ami je-
lentős kavitációs eróziót okoz a járókerék és a 
vezetőkerék lapátozásán. A kezelő a szivattyú 
csökkent vízszállításából adódóan csak későn 
értesül a jelenségről, és mikor a szivattyút kihúz-
za a kútból, már csak a roncsolódott járókereket 
és a kilyukadt szivattyúházat láthatja. 

A parti szűrésű kutaknál ez a jelenség rend-
szerint a folyó legkisebb vízállása – LKV – idején, 

2. ábra
Közműves vízellátó rendszer szivattyújának frekvenciaváltóval szabályozott működése jelentős szívási 
feltételeknél
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tisztítására, vizsgálatára és feltárás nélküli felújítására alkalmas eszközök, 
berendezések és eszközök forgalmazása. Erősségük a speciális elzáró al-
kalmatosságok (NÁ 2000 mm méretig) raktárról történő szállítása. Nagy 
hangsúlyt fektet a kft.  a forgalmazott termékek garanciális, valamint 
azon túli megfelelő szerviz háttér biztosítására. Ezen munkákra, valamint 
a technológiát segítő autók gyártásra egy szerviz labor és egy 400 m2 
alapterületű szerelő csarnok áll rendelkezésre.

A szakemberek megállapították, hogy a magyar víziközmű-ágazatban 
is tapasztalható az az európai trend, amely ma már a magyarországi vállal-
kozások jelentős részét sújtja. A szakemberhiány a szolgáltatásminőség és 
a hatékonyság csökkenéséhez vezethet, ezért a humánpolitikai szakem-
berek egyöntetű véleménye szerint a víziközmű-társaságoknak azonnali 
és hatékony stratégiát kell kidolgozniuk a szolgáltatási színvonal vissza-
esésének elkerülése érdekében.

A konferencia résztvevői a stratégia legfontosabb elemének tartották 
az ágazatnak mint munkáltatói márkának a fejlesztését, köztudatba eme-
lését és vonzóvá tételét a jövő generációi számára.

A munkaerőpiac látható változásai alapján felértékelődik a humá-
nerőforrás-gazdálkodás szerepe, és kiemelt stratégiai célként kell tekinte-
ni a dolgozók megtartására és motiválására, valamint a lojális és szakmai-
lag felkészült munkatársak utánpótlásának biztosítására.

A konferencia résztvevői ehhez eszköznek tekintik a munkatársak mo-
tiválását, fejlesztését belső képzésekkel, felnőttképzésben történő rész-
vételük támogatásával, az utánpótlás felkutatását középfokú és felsőfokú 
intézményekkel történő együttműködéssel, duális képzésben való rész-
vétellel, illetve gyakornoki program bevezetésével.

Robotechnik kft., Eger
A 2008-ban alakult kft. főleg kereskedelmi tevékenységet folytat. fő 
profil: szennyvíz csatornák, valamint az ezekhez kapcsolódó műtárgyak 

Változás az Észak dunántúli regionális Vízmű Zrt. vállalat vezetésében. 
2016. április 6.-tól Tóth Mária a Társaság megbízott műszaki-vezérigazgató 
helyettese.

A Magyar Víziközmű Szövetség a Pannon-Víz Zrt. közreműködésével a 
győri ETo Parkban rendezte meg a konferenciát, ahol a résztvevők – a té-
mafelvezető, vitaindító előadásokat követően – fórumbeszélgetés kereté-
ben vitatták meg a konferencia témaköreit. 
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a legnagyobb fordulatszámon működő szi-
vattyúnál szokott bekövetkezni.

Az előbbiekben kizárólag a szivattyú-
ra vonatkozó üzemeltetési problémákról 
esett szó, de a gépcsoport másik tagját, a 
kalickás  forgórészű aszinkronmotort érin-
tő, üzemzavart okozó jelenségekről nem 
történt említés. Ezeket röviden összefog-
lalva a zavarokat kiváltó okok között első 
helyen szerepelnek a motort tápláló áram-
felharmonikusok villamos és mechanikai 
hatásai. Ilyenek a motor túlmelegedése, a 
tekercsfejek lazulása, a gördülő csapágyak 
kóboráram okozta „szikraforgácsolása” és 
tönkremenetele. Mindezeket a mai vil-
lamosgép-ipar jól képes kezelni, de az 
üzemeltető vízműveknek ezekre rá kell 
kérdezni, és garanciát kérni a szállítóktól a 
problémák megoldására.

Felhasznált irodalom
Örvényszivattyúk a gyakorlatban 2.10.10. – 2013 Józsa

I. – Inveszt-Marketing Bt., Inveszt.bt@chello.hu

3. ábra
Parti szűrésű csápos kút légbeszívásos üzemű búvárszivattyúval

kovács krisZtina 
humánpolitikai csoportvezető
Pannon-Víz Zrt.


