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Áramlástechnikai 
gépek

Folyadék áramlási 
machiens

Erőgépek

Vízturbina Kiszorító hidraulikus 
hengerek Vízikerék Hidraulikus motorok

Centrifugálszivattyú Axiális szivattyú Féltengelyes 
szivattyú Dugattyús szivattyú Forgószivattyú

Hidraulikus 
erőátviteli gépek

Gázáramoltató 
gépek

Ventilátor Kompresszor Fúvószelep Gázüzemű motorok

Gázturbina Pneumatikus 
hajtások

Áramlástechnikai gépek 



Szivattyúk használata az épületgépészetben 
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Centrifugálszivattyúk: A centrifugálszivattyú működésének alapja a centrifugális erő: legfontosabb eleme a forgótányér, amelynek 
lapátjai a centrifugális erő segítségével gyorsítják fel a szivattyúházba belépő folyadékot. Ez tulajdonképpen két párhuzamos tárcsa, 
amelyek között ívelt vagy egyenes lapátok vannak.
A növekvő fordulatszám a szivattyúházban lévő kinetikus energia növekedését is eredményezi.
energiává alakítva, megfelelő energiát biztosít a folyadék mozgatásához. A forgótárcsán kívül a tengely, a csigaház, a tömítés, valamint 
a szívó- és nyomónyílás a centrifugálszivattyú fontos alkatrészei. Az egyik típusban, a radiális áramlású járókerékkel ellátott 
centrifugálszivattyúban a folyadék növekvő sebességgel radiálisan
a járókerék lapátjain mozog. Az épületgépészeti rendszerekben leggyakrabban használt típus. 
Axiális, féltengelyes szivattyúk: Az axiálszivattyú a fogaskerékszivattyú után a legszélesebb körben használt berendezés. A 
szerszámgépektől a mezőgazdasági gépek járókerékhajtásáig terjednek. Nagy üzemi nyomásuk (45 MPa), kedvező összhatásfokuk, 
hosszú élettartamuk és kiváló üzembiztonságuk miatt széles körben alkalmazzák őket. Meghatározó jellemzőjük, hogy a munkateret 
alkotó dugattyúk leggyakrabban egy henger kerületi felületén, ritkábban egy legfeljebb 45°-os félnyílásszögű kúpon helyezkednek el. A 
szivattyú és a hidraulikamotor felépítése alapvetően azonos. Az axiáldugattyús szivattyú lehet állandó vagy változó elmozdulású.



Szivattyúk használata az épületgépészetben 

4

Grundfos.com

Fűtés, hűtés és keringetés
rendszerek

Al-ko.com

Szennyvíz és esővíz

Grundfos.com

Nyomásfokozó és tűzvédelmi rendszerek



Centrifugálszivattyúk működése 

! Az örvényszivattyú olyan szivattyútípus, amelyben a 
folyadék axiálisan lép be a járókerékbe. 

! Szivattyúkra van szükség a folyadékok mozgatásához és 
a csőrendszerben lévő áramlási ellenállások miatti 
veszteségek leküzdéséhez. Ezenkívül a geodéziai 
magasságkülönbségeket is le kell küzdeni a különböző 
magasságban elhelyezett szivattyúk esetében. 

! Az örvényszivattyúk felépítésük és energiaátalakítási 
módjuk szerint hidraulikus áramlástechnikai gépek. Bár 
sokféle szivattyúkonstrukció létezik, az örvényszivattyúk 
közös jellemzője, hogy a folyadék axiálisan lép be a 
járókerékbe. 
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wilo.com



Centrifugálszivattyúk működése 

! Egy villanymotor hajtja a szivattyú tengelyét, amelyen a 
járókerék ül. A víz, amely axiálisan, a szívócsatornán és 
a szívócsatornán keresztül jut be a járókerékbe, a 
járókerék lapátjainak radiális mozgása által kerül 
vezetésre.

! A folyadékrészecskékre ható centrifugális erők növelik a 
nyomást és a sebességet, ahogy a folyadék a 
járókeréken keresztül áramlik. A járókerék elhagyása 
után a folyadék a szivattyúházban gyűlik össze.

! A ház felépítéséből adódó elhajlások miatt az áramlási 
sebesség ismét kissé csökken. Az energiaátalakítás 
tovább növeli a nyomást.
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A centrifugálszivattyúk típusai 

!Nedves tengelyű szivattyú
! Energiahatékony
! Csendes
! Hosszú élettartam 
! Alkalmazási terület: fűtési, hűtési rendszerek, 

használati melegvíz-rendszerek 
Az örvényszivattyú járókerékére jellemző, hogy a 
folyadékot a centrifugális erők gyorsítják. A járókerék 
meghajtótengelye gyakran rozsdamentes acélból 
készül; e tengely csapágyai szinterezett szén- vagy 
kerámiaanyagból készülnek. A tengelyen lévő motor 
forgórésze a szivattyúzott folyadékban fut. A víz keni a 
csapágyakat és hűti a motort. 
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A centrifugálszivattyúk típusai 

!Standard szivattyú 
! Szélesebb teljesítménytartomány 
! Könnyebb karbantartás 
! Öntöttvas vagy rozsdamentes acél ház
! Alkalmazási terület: víznyomásnövelés, ipari 

nyomásnövelés, épületgépészet (nagy energiaigény) 

Ezekben a tengelyirányban elhelyezett szívófúvókákkal 
rendelkező örvényszivattyúkban a szivattyú, a 
tengelykapcsoló és a motor közös alaplemezre van 
szerelve, így azok egy tengelyirányban, közös alapra 
vannak szerelve. 
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A centrifugálszivattyúk energiafogyasztása 

! Egy villanymotor hajtja a szivattyú tengelyét, amelyen a 
járókerék a leírtak szerint ül. A szivattyúban lévő 
nyomásnövekedés és a szivattyú által generált áramlás 
az elektromos meghajtási energia hidraulikai eredménye. 
A motor által igényelt energiát a szivattyú P₁
energiafogyasztása (energiafogyasztása) jelzi. 
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Szivattyú kiválasztása (zárt rendszer)
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Szivattyú kiválasztása (zárt rendszer)
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Szivattyú kiválasztása
(Zárt rendszer)
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Szivattyú fordulatszám-szabályozás - frekvenciavezérlés (zárt rendszer)
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engineeringtoolbox.com

H – szállító magasság [m]
Q - Térfogatáram [m3/h]
n - szivattyú fordulatszám 
[1/min]



Állandó és arányos nyomás (zárt rendszer)
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prodotti.speroni.it



A szivattyú működési példái fűtési rendszerben (zárt rendszer)
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Grundfos.com

K-sys a hidraulikai vezetőképesség értéke, a térfogatáram és a nyomás a szivattyún 
áthaladó közeg térfogatáramát és nyomását jelenti. 



A szivattyú működési példái fűtési rendszerben (zárt rendszer)
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sorba kapcsolt szivattyúk párhuzamosan kapcsolt 
szivattyúk 



Szennyvíz- és esővízszivattyúk (nyitott rendszer)
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ksb.com

Szennyvízszivattyú: vízszintes 
szennyvízszivattyú csatornás 
meghajtással

Szennyvízszivattyú: 
Merülőmotoros szivattyú 
egylapátos járókerékkel.

Szennyvízszivattyú: 
Merülőmotoros szivattyú 
vezetőszálas elrendezéssel.



Nyomásfokozó és tűzvédelmi szivattyúk (nyitott rendszer)
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ksb.com

Nyomásfokozó rendszer: 
Csomagolt rendszer négy, 
beépítésre kész, változó 
fordulatszámú szivattyúval.

- Nincs elég hálózati nyomás 
- Magas kimeneti nyomás (tűzvédelem - 2 

bar)
- Fokozatmentesen szabályozható vezérlés 
- Tágulási tartály alkalmazása - nagyobb 
helyigény 
- Modern szivattyú lépcsőzetes, párhuzamos 
működés 



Köszönjük a figyelmet!

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban
megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság
nézeteit.


