
A megfelelő szivattyú kiválasztásának menete 

 
Miről is szól a megfelelő szivattyú kiválasztása? Arról, hogy a meglévő 
szivattyúzási feladatokhoz megtaláljuk és kiválasszuk a legmegfelelőbb szivattyút, 
szivattyúkat. 
Mi is a szivattyúzás? Leegyszerűsítve: valamilyen folyadékot valahonnan 
valahová el kell juttatni. 
Tehát a kiválasztás első, egyben talán legfontosabb eleme a szivattyúzandó 
folyadék maga, hiszen a tulajdonságai jelenősen befolyásolják a kiválasztandó 
szivattyú fajtáját, szerkezeti anyagait, a felhasználható tömítéseket, stb. 
 
A megfelelő szivattyúnak a kiválasztásához a szivattyúzandó folyadékról az 
alábbi adatok ismerete szükséges: 

- a folyadék megnevezése- sok esetben elegendő információt ad magáról a 
folyadékról annak sűrűségéről , viszkozitásáról 
- a folyadék viszkozitása- nagyon fontos adat, sok esetben eldöntheti az egyes 
szivattyú fajták alkalmazhatóságát (pl. 550 cSt viszkozitás feletti folyadékokra a 
centrifugál szivattyúk nem alkalmasak) 
- a folyadék sűrűsége- feltétlenül szükséges a meghajtás teljesítményének 
kiválasztásához 
- a folyadék hőmérséklete- döntően befolyásolhatja az egyes szerkezeti anyagok, 
tömítések alkalmazhatóságát 
- a folyadék korrozív-e? - Szintén az alkalmazható szerkezeti anyagok, tömítések 
meghatározásában van jelentős szerepe (Figyelem: a pH érték megadása sok 
esetben elegendő, de kifejezetten vegyi folyadékok szivattyúzásánál nem minden 
esetben elégséges, pl. sósav (kicsi pH) esetén nem alkalmazható szerkezeti 
anyagként a saválló acél) 
- a folyadék szennyezettsége, szilárdanyag tartalma, koptató hatása - Szintén 
az alkalmazható szerkezeti anyagok, tömítések meghatározásában van jelentős 
szerepe, de jelentős a befolyása az egyes szivattyú fajták alkalmazhatóságára, 
szerkezeti kialakításaira (pl. nyitott vagy zárt járókerék, centrifugál vagy térfogat 
kiszorításos szivattyúk)   

A helyes szívóoldali csatlakozás kialakítása: 
 
Alapvető szabály: a szívóoldal kialakítása a lehető legegyszerűbb legyen, kerüljük 
a bonyolult, kacskaringós vezetéket. 
 
Néhány hasznos tanács: 
- a szívóoldali csővezeték a lehető legrövidebb legyen, tehát helyezzük a lehető 
legközelebb a szivattyút a szívási helyhez 
- kerüljük a felesleges irányváltásokat, minél kevesebb könyököt használjunk 
- sohase szűkítsük le a szívóoldali vezetéket, min. a szivattyú szívócsatlakozásával 



megegyező  átmérőt használjunk 
- a szívócsőbe épített szűrő lehetséges, hogy szükséges a szivattyú védelméhez, de 
mindenképpen rontja a szívóhatást, válasszunk olyan szivattyút, amely nem 
érzékeny az esetleges szennyeződésekre, ha a folyadékot más okból szűrni kell, azt 
tegyük a szivattyú után a nyomóágban 
- a szívóoldali vezetékbe lehetőleg ne építsünk semmiféle elzáró szerelvényt 

Standard szívóoldali megoldások: 
- szívás kútból, zsompból, tartályból 
- ráfolyás tartályból, más vezetékből 

Speciális kialakítások: 

- önfelszívás (lábszelep alkalmazásával, önfelszívó szivattyú használatával, 
vákuum rásegítéssel) 
- merülő motoros szivattyúk (ezek nem szívnak, hanem nyomnak) 

A nyomóoldal kialakítása lényegesen egyszerűbb, mint a szívóoldalé, 
gyakorlatilag bármilyen, a feladathoz igazodó kialakítás megengedett. 

Néhány hasznos tanács: 
- a nyomóoldali csővezeték építsük be a folyadék visszaáramlását megakadályozó 
visszacsapó szelepet, a szivattyú kiiktatásához szükséges elzáró szelepet, a 
teljesítmény szabályozáshoz szükséges by-pass szelepet, a túlnyomás 
kialakulásának megakadályozására szükséges biztonsági szelepet. 
- a nyomóvezeték leszűkíthető, de ügyelni kell, hogy ne alakuljon ki nagy áramlási 
sebesség, amely teljesítmény csökkenést, veszteséget okoz. 
- a nyomóágba beépített szerelvényekkel állíthatjuk be a szivattyú munkapontját 

Végezetül: 
A megfelelő szivattyú kiválasztását elvégezhetjük saját magunk is, de bonyolultabb 
esetekben javasoljuk, hogy forduljon megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal bíró 
szakcégekhez, szakemberekhez. 
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 A szivattyúk szakértője. Folyadék és vákuum szivattyúk, kompresszorok forgalmazása, 
karbantartása és javítása ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer szerint 
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