
A szivattyú hatásfok nagyon fontos, de néha 
félrevezető lehet, amely félreviszi a szivattyú 
kiválasztási folyamatot. Egy nagy teljesítményű, 
több fokozatú szivattyú hatékonyságának a pontos 
kiértékeléséhez meg kell nézni magát a tesztelési 
folyamatot, amely az egyes szivattyúkhoz tartozó 
dokumentáció részeként a görbéket is tartalmazza. 
Ennek elmulasztása eredményezheti azt, hogy 
nagyobb energiaigényű, és nagyobb élettartamú 
szivattyú kerül kiválasztásra, amivel mind az 
erőforrások, mind pedig a pénz elpazarlásra kerül.

A szivattyú hatásfok kiértékelésekor Európában két 
meghatározó irányelv van, a Minimális Hatékonysági 
Index (MEI), és az ISO szabványok (Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet). A szivattyú hatásfok 
kiértékelésekor mindegyiknek más a célja. Emellett 
a pontos szivattyú kiválasztásokhoz minden egyes 
követelményhez több kell, mint a hatékonysági érték 
felületes áttekintése.

MEI
A Minimális Hatékonysági Index (MEI) meghatározza 
az Európában forgalmazott szivattyú paramétereket. 
Ez egy számérték, amely meghatározza, hogy egy 
szivattyú hatékonysága bizonyos feltételek esetén milyen 
mértékben hasonlít a többi, forgalmazott szivattyúhoz. 
A szabványos vízszivattyú hatékonysága ≥0,40, amely 

A tesztelési módszerek bemutatása a 
különböző szivattyú hatásfokok függvényében

azt jelenti, hogy a forgalmazott szivattyúk 40 százalékának 
ennél alacsonyabb a hatásfoka. A MEI  ≥0,70 jelenti a 
hatékonyságot, valamint a legjobb, elérhető technológiát a 
piacon. Azonkívül az MEI ≥ 0,6 értékű szivattyúnak magasabb 
a hatásfoka, mint az MEI ≥ 0,7-esnek, ha a járókerék egy adott 
munkapontban kerül kiegyensúlyozásra. Ez kihangsúlyozza a 
hatásfok áttkeintésének fontosságát egy adott munkapontban, 
hogy ezáltal kerüljön a leghatékonyabb szivattyú megtalálásra.

ISO és ANSI/HI jóváhagyás 
Az MEI csak az első küszöbérték a hatékonyság 
kiértékeléséhez. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet is 
elvégzi a szükséges ellenőrzést, és tanúsítást. Az ANSI/HI  
14.6, melyek Hidraulikus Teljesítmény Jóváhagyási Tesztek  
az Örvényszivattyúkhoz, céljuk pedig a szivattyú 
teljesítményének megállapítása, valamint annak 
összehasonlítása a gyártói garanciával.

Az ISO 9906 meghatározza a centrifugális szivattyúk 
hidraulikus teljesítmény átvételi vizsgálatait. A 2012 évi frissítés 
pedig meghatározza a jóváhagyás három fázisát. Az ANSI/HI 
14.6 szabvány három fokozatú pontossági, és tűrési osztályt 
tartalmaz a szivattyú jóváhagyási kritériumokhoz, az ISO 9906 
szabvánnyal összehasonlítva.

• 1B, 1E, és 1U, szűk tűrésű fokozatok
• 2B, és 2U nagyobb tűréshatárral rendelkező fokozatok
• 3B fokozat, még szélesebb tűréshatárral rendelkezik

A szivattyú hatásfok nagyon fontos, de néha 
félrevezető lehet, amely félreviszi a szivattyú 
kiválasztási folyamatot. Egy nagy teljesítményű, 
több fokozatú szivattyú hatékonyságának 
a pontos kiértékeléséhez meg kell nézni 
magát a tesztelési folyamatot, amely az 
egyes szivattyúkhoz tartozó dokumentáció 
részeként a görbéket is tartalmazza. Ennek 
elmulasztása eredményezheti azt, hogy nagyobb 
energiaigényű, és nagyobb élettartamú szivattyú 
kerül kiválasztásra, amivel mind az erőforrások, 
mind pedig a pénz elpazarlásra kerül.
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Az ipari alkalmazásoknál a több fokozatú, több be-, és kiömlő 
nyílással rendelkező szivattyúk esetén az  ISO 9906:2012 2B 
fokozatút ajánl a teszteléshez, -5%-os hatásfok tűréssel. 

Ugyanazon szivattyú, ugyanazon áramlásnál, fejrésznél, 
teljesítménynél, és sebességnél kerül tesztelésre a 3B fokozatnál, 
-7%-os tűréssel, valamint nagyobb hatásfokkal. Alacsonyabb 
vizsgálati fokozat használatával a hatékonyság a nagyobb tűrés 
irányába tolódik el.

Az ISO, és az ANSI/HI szabványok mindkét vizsgálati fokozatot 
elfogadják, viszont a vizsgálati fokozatok nem hasonlíthatóak 
össze a konkurens termékek hatékonyságának kiértékeléséhez. 
Rendkívül fontos a százalékok mellett a több-fokozatú szivattyú 
tényleges hatékonyságának a meghatározása. 

A tények áttekintése
A szivattyú specifikációk, és a gyártök közötti összehasonlítás 
végett a megalapozott döntések meghozatalához a következő 
lépéseket kell végigvinni:

• Nézze meg a szivattyú műszaki katalógusát, ami alapján meg 
tudja állapítani a használt vizsgálati fokozatot, valamint a többi 
vizsgálati fokozat esetleges negatívumait.

• Ha online kiválasztó eszközt használ, akkor a program 
automatikus, a kiválasztott vizsgálati fokozatnak, és 
anyagválasztásnak megfelelően állítja be a görbéket. 

• Ha átnézi a különböző gyártóktól származó szivattyúkat, akkor 
győződjön meg róla, hogy az összehasonlításoknál mindig 
ugyanaz a vizsgálati fokozat kerül beállításra.

Több fokozatú szivattyúk esetén a hatásfok minden egyes 
százalékpontja óriási hatással van az energia költségekre. 
Ha a szivattyú hatásfoka egyenlő feltételek mellet kerül 
összehasonlításra, akkor az az egyenlet részévé válik.   Emellett  
a termék minőség, a megbízhatóság, a műszaki támogatás, és az 
ismeretek is fontos tényezőknek számítanak a szivattyú kiválasztási 
folyamata során. 
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